วันแรก

กรุงเทพฯ

21.00 น.

คณะพร้อ มกัน ที่ สนามบิน สุ ว รรณภู มิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C โดยสายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีท่ างบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – เมืองนางาซากิ – สวนโกลเวอร์การ์เด้น –
สวนสันติภาพนางาซากิ – Kingdom of Light & ชมพุฉลองปี ใหม่

00.50 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟูคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 648
ถึง สนามบิ นฟุคโุ อกะ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ศาลเจ้า ยูโ ทคุอิ นาริ (Yutoku Inari
Shrine) สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต
ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็นจุดชมวิว ทีส่ วยงามอีกจุดหนึ่ง
โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิยามที่ดอกซากุระบานสะพรัง่
และช่ ว งฤดู ใ บไม้ ร่ ว ง ที่ใ บไม้ จ ะเปลี่ย นเป็ น สีส้ ม แดง
สวนหน้าศาลเจ้าก็ยงั
มีส ะพานสีแ ดงคู่ ก ับ แม่ น้ํ า สายเล็ก ๆ เป็ น จุ ด ถ่ า ยภาพที่
สวยงามอีกจุดหนึ่ง ศาลเจ้าแห่งนี้เป็ นที่ประทับของเทพเจ้า
ศักดิ ์สิทธิ ์ ที่ประชาชนต่างนิยมไปสักการะขอพรเกี่ยวกับ
การเก็บเกีย่ ว ความสําเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองนางาซากิ เมืองเก่าแก่
อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ เมื่อครัง้ อดีตเมืองนี้
ถือ เป็ น เมือ งท่ า ที่มีก ารติด ต่ อ ค้ า ขาย แลกเปลี่ย น
อารยธรรมต่างๆ กับโลกตะวันตกซึ่งมาเผยแผ่เข้าสู่
ประเทศญี่ปุ่น นํ าท่านเดินทางสู่ โกลฟเวอร์แมนชัน่
ชมสวนดอกไม้ (Glover Garden) ถูกดัดแปลงมาจาก
ที่อยู่อาศัยของพ่อค้า ชาวตะวันตกเก่า (เจ้าของเดิมชื่อ Thomas Glover จากประเทศอังกฤษ)
โดยจัดทําขึน้ มาเป็ นรูปแบบของสวนกึ่งพิพธิ ภัณฑ์ในพื้นที่แบบเปิ ดโล่ง โดยกลุ่มอาคารเหล่านี้
สร้างขึ้น ตัง้ แต่ยุ ค ที่ญ่ีปุ่น เพิ่งเปิ ด ประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ. 1900 นํ า ท่ านระลึก
ถึ ง เหตุ ก ารณ์ ใ นประวั ติ ศ าสตร์ ท่ี สวนสั น ติ ภาพ
นางาซากิ ถู ก จัด สร้ า งขึ้น เพื่อ รํ า ลึก ถึง เหตุ ก ารณ์ ท้ิง
ระเบิดปรมาณูท่ชี ่อื ว่า Fat man เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม

เที่ยง
บ่าย

คา่

ค.ศ. 1945 ที่ทําลายเกือบทัง้ เมืองและยังฆ่า ชีวติ ไปมากกว่า 80,000 คน ในสวนแห่งนี้มรี ูปปนั ้
เกีย่ วกับสันติภาพมากมาย โดยทีด่ า้ นหลังของสวนจะมีเสาสีดํา ทีเ่ ป็นตัวชีต้ ําแหน่งจุดศูนย์กลาง
ของระเบิด ปรมาณู และรายชื่อ ของเหยื่อในครัง้ นัน้ ด้วย
ทางตอนบนจะมีพิพิธภัณ ฑ์
เกีย่ วกับการทิง้ ระเบิดในครัง้ นัน้
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NIKKO HUIS TEN BOSCH, SASEBO หรือเทียบเท่า
https://www.nikko-htb.co.jp/
---- พัก ผ่อ นกับ สปารีส อร์ท แบบญี่ปุ่น แท้ๆ ให้ท่ านได้อ าบนํ้ า แร่ หรือ เรียกอีกอย่ างหนึ่ง ว่า
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใส
มีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลัง อาหารคํ่ านํ า ท่านชมงาน Kingdom of Light งานเทศกาลประดับ ไฟ ที่ยิ่ง ใหญ่ ท่สี ุ ด
ของญี่ปุ่น ด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง ภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอนกลางคืนบน
อาณาจักรแห่งแสงไฟ
*** พิ เศษให้ท่านได้ร่วมเคาท์ดาวน์ ส่ปู ี ใหม่พร้อมชมพุเฉลิ มฉลองสุดอลังกาล***

วันที่สาม

ซาเซโบะ – สวนสนุกเฮาส์เท็นบอช – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – คุมาโมโต้ –
ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเข้าชม เฮ้ าส์เท็น บอช หมู่บ้า นฮอลแลนด์ ของประเทศญี่ปุ่นที่รวมสถาปตั ยกรรม
ศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์ และดัชท์ รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุ กสนาน

ตื่นเต้นกับสิง่ อํานวยความสะดวกนานัปการ ไม่วา่ จะเป็น กังหันแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไม้ต่างๆ
เช่น ทุ่งดอกทิวลิป, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทังล่
่ องเรือชมบรรยากาศของเฮ้าส์เท็นบอช
หรือโรงภาพยนตร์ และสวนสนุ กแบบตะวันตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการแสดง
ฉากนํ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าทีท่ ําได้เหมือนจริงอย่างน่ าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองนี้,
FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์
การต่อสูส้ ุดยิง่ ใหญ่นอกอวกาศทีม่ ที ่านเป็นดารานําแสดง เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย เฮ้าส์เทนบอช (คูปองเงิ นสด1500 เยน)
นํ าท่ านเดินทางสู่ โทสุ พรีเ มี่ยม เอ้ าท์เลท (Tosu Premium Outlet) ในจังหวัดซากะ
เปรียบเสมือนสวรรค์สําหรับนักช้อปปิ้ ง โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลทยังมีการเซลตลอดทัง้ ปี ให้คุณ
ได้ชอ้ ปปิ้งจุใจกับสินค้าต่างๆ มากมาย รวมทัง้ สินค้าแบรนด์เนมได้เต็มทีก่ ว่า 180 ร้านค้า

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองคุมาโมโต้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL SEKIA RESORT & SPA, KUMAMOTO หรือเทียบเท่า
https://www.sekiahills.co.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้ องอาหารของโรงแรม ---บุฟ เฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์ และเมนู อื่นๆ
อีกมากมาย
---- พัก ผ่อ นกับ สปารีส อร์ท แบบญี่ปุ่น แท้ๆ ให้ท่ านได้อ าบนํ้ า แร่ หรือ เรียกอีกอย่ างหนึ่ง ว่า
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดีผวิ พรรณสดใส
มีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

คุมาโมโต้ – หมู่บา้ นยูฟอุ ิ นฟลอร์รลั – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลเดือด
และบ่อเลือด) – อบทรายร้อน – ฟูคโุ อกะ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ านเดิน ทางสู่ เมื อ งยูฟุอิน นํ า ท่ านชม หมู่ บ้า นยูฟุอิ นฟลอร์ร ลั เป็ นหมู่ บ้า นจํา ลอง
สไตล์ยุโรป มีกลิน่ อายยุโรปโบราณ บ้านอิฐทีแ่ สนคลาสสิคเรียงรายอยู่บนถนนสายเล็กๆ ประดับ
ประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็ นไฮไลท์หนึ่งประจําเมืองยูฟุอนิ เหมาะแก่การเดินเล่น
และถ่ายรูป ภายในบริเวณประกอบด้วยสวนหย่อม ร้านอาหาร ร้ายขายของทีร่ ะลึก งานประดิษฐ์
ที่เป็ นเอกลักษณ์ ของเล่น ของสะสมทัง้ ญี่ป่นุ และต่างประเทศ แต่ละร้านตกแต่งภายในได้ดูดี
ดึงดูดให้คนเข้ามาเลือกซื้อสินค้า

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ทีม่ ชี อ่ื เสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ปนุ่ นํ าท่านเดินทางสู่ จิ โกกุ เมกุริ
หรือขุมนรกทัง้ แปด คือบ่อนํ้าพุรอ้ นธรรมชาติท่เี กิดขึน้ จากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วย
แร่ธาตุท่เี ข้มข้น มีลกั ษณะแตกต่างที่กนั มีทงั ้ หมด 8 บ่อ นํ าท่านชม ยูมิ จิโกกุ หรือ “บ่อทะเล
เดือด” เป็นบ่อนํ้าร้อนสีฟ้าเหมือนนํ้าทะเล และ คามาโดะ จิโกกุ และ ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ “บ่อสี
เลือด”

ให้ทุกท่านได้สมั ผัสประสบการณ์ทห่ี าได้เฉพาะในคิวชูเท่านันกั
่ บการ อบทรายร้อน (Sunaburo)
เป็ นวิธกี ารลงไปอบตัวอยู่ในทรายทัง้ ตัวตัง้ แต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาที การอบทราย

ร้อนมักจะทํากันในแหล่งทีม่ อี อนเซ็น และมีส่วนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย ซึ่งส่งผล
เรื่องความงามของผิวพรรณ สุขภาพ และการผ่อนคลายความเมื่อยล้า

คา่

ได้เวลาสมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองฟูคโุ อกะ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ !! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ต์ป้ิ งย่าง อาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว ขนม
หวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ROYAL PARK HOTEL, FUKUOKA หรือเทียบเท่า
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/stay/

วันที่ห้า

ฟุคโุ อกะ – สวนสตรอว์เบอร์รี่– ศาลเจ้าดาไซฟุ – ช้อปปิ้งย่านเทนจิน
และคาแนลซิตี้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านไปเดินทางสู่ สวนสตรอว์เบอร์รี่ ของชาวญี่ปนุ่ ทีม่ กี ารปลูกอย่างพิถพี ถิ นั และได้รบั การ
ดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ ตอน ทําให้ผลของสตรอว์เบอร์ร่ีนนั ้ มีขนาดใหญ่ สีแดงสด
และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการเก็บ สตรอว์เบอร์ร่ี และที่สําคัญท่านสามารถเด็ดชิม
สตรอว์เบอร์รส่ี ดใหม่หวานหอมในสวนได้อย่างไม่อนั ้

นํ า ท่า นเดิน ทางไปยัง ศาลเจ้ าดาไซฟุ เป็ น ศาลเจ้าชินโต ซึ่ง เป็ นศาลเจ้า หลักของศาลเจ้า
เท็มมังงุทงั ้ หมด โดยบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ มิจสิ ะเนะ หรือรูจ้ กั กันในนามของ "เทพเจ้าทาง

เที่ยง

บ่าย

คา่

การศึกษา" ถูกสร้างขึน้ มาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มิชซิ าเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์
ั ้ วเทพเจ้านอนอยู่ในสภาพที่ถูกลูบจน
และกวีเอกของญี่ปนุ่ ในสมัยเฮอัน ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปนวั
มันวับ โดยชาวญี่ปุ่นมีค วามเชื่อกันว่าหากได้ลูบไล้บริเวณหัวและเขาของวัวจะทําให้หายจาก
อาการเจ็บปว่ ย มีแต่โชคดีเข้ามาและประสบความสําเร็จในเรื่องการเรียน ระหว่างทางเดินสู่ศาล
เจ้าดาไซฟุท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ!! ให้ท่านได้ลม้ิ รสเมนูสุกข้ี าปู เนื้อปูหวานฉํ่า รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิรฟ์ ในทุกฤดูกาล
ให้ท่านได้สมั ผัสรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญป่ี นุ่ อย่างมีความสุขอร่อยกับรสชาติปแู บบดัง้ เดิม
และรายการอาหารอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นสูตรเฉพาะของร้าน
นําท่านเดินทางสู่ ฟุคุโอกะ เพื่อให้ท่านได้อสิ ระ ช้อปปิ้ งย่านเทนจิ น ย่านนี้มใี ห้เลือกเดินชิลกัน
ั่
แบบจุใจ ไม่วา่ จะเป็นร้านค้าต่างๆที่เรียงรายอยู่เต็มสองข้างฝงถนน
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้าง
ใหญ่ ๆ มารวมตัวกันอยู่ม ากมาย สินค้ามีใ ห้เลือ กซื้อ หลากหลายชนิด ตัง้ แต่เ ครื่องใช้ไ ฟฟ้ า
เสือ้ ผ้า แบรนเนมด์ หนังสือ เครื่องสําอางต่างๆ รวมไปถึงร้านอาหารอีกมากมาย

จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ย่านคาแนลซิ ตี้ฮากาตะ ช้อปปิ้งมอลล์ขนาดใหญ่ในฮากาตะ ภายใน
อาคารมีค ลองไหลผ่ า น และบนเวทีก็มีก ารจัด งานอีเ วนท์ ส ร้า งบรรยากาศคึก คัก อยู่ เ สมอ
ส่วนโซนช้อปปิ้ งครบครันด้วยร้านค้าหลากหลาย ตัง้ แต่ร้านของที่ระลึก และร้านสินค้าคุมะมง
ทีห่ าซื้อได้ในคิวชูเท่านัน้ รวมถึงร้านค้าชือ่ ดังอื่นๆ ทีม่ กั เห็นในห้างใหญ่ๆ อย่าง Sanrio, Uniqlo
ไปจนถึงร้านเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมทัง้ Ramen Stadium ซึ่งรวบรวมเอาร้านฮากาตะราเม็ง
ชือ่ ดังมาไว้ทน่ี ่ี
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ROYAL PARK HOTEL, FUKUOKA หรือเทียบเท่า
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/stay/

วันที่หก

ฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ

11.40 น.
15.40 น.

ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 649
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง: 30 ธันวาคม – 04 มกราคม 2563
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
72,900.62,500.58,500.15,000.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
51,900.46,900.41,500.15,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั ๋ว
เครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมทีพ่ กั ในประเทศญี่ปนุ่ ส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต่ อ้ งการห้องพักแบบ
เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่า ย แต่บางโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทางทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ

ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบตั ิเหตุท่ี เกิดจากความ
ประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่า ตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อ มกรุ๊ ปเท่ านัน้ ) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่ า ภาษี ส นามบิ น และภาษี น้ํ า มัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิ น เปลี่ ย นแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
- ค่ า ประกัน อุ บ ัติเ หตุ ใ นการเดิน ทางวงเงิน ท่ า นละ 1,000,000 บาท และค่ า รัก ษาพยาบาลอัน
เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทีย่ วคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวนอกเหนือในรายการเช่น ค่าโทรศัพ ท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่อ งดื่ม และอาหารที่ส งั ่
เพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินกําหนด 30 กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลื่อนวัน
เดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นัง่ ของกรุ๊ป
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ ําหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลี่ยนระดับชัน้ ที่นงจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ น ชัน้ ธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการทุก
ขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผูเ้ ดินทางใน
กรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสารท่านอื่นแทนได้
หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีน่ งั ่ (LONG LEG) ลูกค้าทีป่ ระสงค์ทน่ี งตรงนี
ั่
้ ทางลูกค้าต้องชีแ้ จงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ ามารถนําขึน้
เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน ( 25 ซม.
X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้ าหนักและจํานวน
สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้ 50 %
ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบินนัน้ ๆกับการ
บินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิของสายการบิ
น
์
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดิน ทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบิน อื่น นํ้ าหนัก
กระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯส่งให้เพื่อประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รบั
ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

