วันแรก

กรุงเทพฯ

21.30 น.

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

วันที่สอง

สนามบินเซ็นแทร์ (นาโกย่า) – ศาลเจ้าอาสึตะ – แจ๊สดรีม เอ้าท์เล็ต
นาบานาโนะ ซาโตะ (BEGONIA GARDEN + ILLUMINATION) – นาโกย่า

00.05 น.
07.30 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 644
เดินทางถึง สนามบิ นเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ นํ าท่านเข้าชม ศาลเจ้าอาสึ ตะ ศาลเจ้าที่ถูกพบ
ในช่วงศตวรรษที่ 2 และได้รบั การบูรณะเมื่อปีค.ศ.1935 เป็นศาลเจ้าทีไ่ ด้รบั ความเคารพ
อย่างมากจากชาวเมืองนาโกย่าพอๆ กับศาลเจ้าอิเสะ และที่แห่งนี้ ยงั เป็ นที่เก็บรักษา
"ดาบแห่งคุซานางิ" อันเป็ น 1 ในเครื่องราชกุธภัณฑ์ 3 ชิน้ ที่แสดงถึงอํานาจแห่งองค์
จักรพรรดิญ่ปี นุ่ มาตัง้ แต่โบราณกาล โดยอีก 2 ชิน้ ได้แก่ "กระจก" ทําจากหินขัดมันอยู่
ทีศ่ าลเจ้าอิเสะ และ "สร้อยประดับพระศอ" ทีท่ ํามาจากหินสีอยู่ทพ่ี ระราชวังอิมพีเรียล

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
อิสระให้ท่านช้อปปิ้ง JAZZDREAM OUTLET เป็นสถานที่ท่รี วบรวมสินค้าแบรนด์เนม
และสินค้าแบรนด์ญ่ีป่นุ โกอินเตอร์มากมายกว่า 240 ร้านค้า ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้า
เสือ้ ผ้า กระเป๋า เครื่องประดับ นาฬิกา รองเท้าแฟชัน่ กีฬา และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย
หรือของเล่นจําพวกโมเดลกันดัม้ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ สวนนาบานา โนะ ซาโตะ
พร้อมชมการประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุด สําหรับทีน่ ่ถี อื เป็นสถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมซึ่งมี
ดอกไม้สวยๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด ซึ่งรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอ
สมอส (ดอกดาวกระจาย) ซึ่งเบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กบั ความงาม
ของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่น่ีจะมีการจัดงาน
ประดับไฟทีย่ งิ่ ใหญ่ทส่ี ุดในญี่ปนุ่ ซึ่งรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว 200 เมตร “The
Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยังมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเที่ยว
อีกด้วย

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย (แจกคูปองท่านละ 2,000 เยน)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/index.html

วันที่สาม

นาโกย่า – กุโจ – ลานสกีฮิรกุ าโน่ โคเก็น (Sled + Rafting) – หมู่บา้ น
มรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง
บ่าย

คา่

นํ าท่านเดินทางสู่ ลานสกีฮิรุกาโน่ โคเก็น (Sled+Rafting) ให้ทุกท่านได้สนุ กสนาน
กับกิจกรรมบนลานหิมะขาวท่ามกลางธรรมชาติท่งี ดงาม (กิจกรรมบนลานขึ้นอยู่กบั
สภาพอากาศและปริมาณหิมะด้วยเช่นกัน) ** ราคาทัวร์น้ีไม่รวมค่าเช่า อุปกรณ์สกี และ
ค่าเช่าชุดเล่นสกี **
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิ ราคาวาโกะ (จุดชมวิ วชิ โรยามะ) ซึ่งยังคงอนุ รกั ษ์บ้าน
สไตล์ญ่ปี นุ่ ขนานแท้ดงั ้ เดิม และยังได้รบั เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็ นมรดกโลก ใน
เดือนธันวาคม ค.ศ. 1995 บ้านในสไตล์ กัสโซ่ – สึครุ ิ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร
ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์น้ีว่า
“กัสโซ่” จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองทาคายาม่า
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซันมาชิซูจิ –
มัตสึโมโต้ – ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ล

เที่ยง

บ่าย

คา่

นําท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สัมผัสวิถชี วี ติ ของผูค้ นในยาม
เช้า อากาศเย็นสบาย และความเรียบง่ายของเมืองแห่งนี้เป็ นอีกสถานที่ในแดนปลาดิบ
ทีน่ ่าศึกษา และเรียนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยร้านค้าแบบพืน้ เมือง ผัก ผลไม้ ผลิตภัณฑ์ทเ่ี ก็บมา
จากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนัน้ แล้ว จากนัน้ นําท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซันมาชิ ซูจิ ที่
ยังคงอนุรกั ษ์บ้านเรือน และสภาพแวดล้อมสมัยเอโดะไว้ได้เป็ นอย่างดี ชมการดําเนิน
ชีวติ แบบดัง้ เดิมทีท่ ่านจะต้องประทับใจ พร้อมเลือกซื้อสินค้าพืน้ เมืองและของที่ระลึกใน
สไตล์ญ่ปี นุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเก่าแก่แสนคลาสสิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! เต็มอิม่ ไม่อนั ้ กับบุฟเฟ่ตป์ ้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาทิ ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นําท่านเดินทางสู่ เมืองมัตสึโมโต้ ชมความยิง่ ใหญ่ของ ปราสาทมัตสึโมโต้ จุดแวะชม
ทีส่ ําคัญของเมือง เป็น 1 ใน 3 ปราสาท ทีม่ คี วามสวยงามทีส่ ุดของญี่ปนุ่ ถูกสร้างขึน้ ใน
ปีค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมือง โดยกําแพงหิน และคูน้ํ ารอบ
ปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือ นในอดีต เป็ นปราสาทดัง้ เดิมที่สามารถรอดพ้น จาก
การถูกทําลายด้วยเพลิงสงครามมาได้จนถึงปจั จุบนั บางครัง้ ปราสาทหลังนี้กถ็ ูกเรียกว่า
ปราสาทอีกา หรือปราสาทดํา นัน่ ก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีดําเป็ นสีหลัก
ในการก่อสร้างนันเอง
่
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ ทะเลสาบยามานาคะโกะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** ให้ท่านได้อมิ่ หนํ าสําราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญ่ปี ุ่น ไม่ว่าจะเป็ นขาปู
ั ้ าต่างๆ พร้อมเพิม่ รสชาติดว้ ยวาซาบิต้นตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระ
ยักษ์ ซูช ิ ข้าวปนหน้
ที่ทอดจนกรอบน่ ารับประทานที่เสิร์ ฟ ผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ย ังมีซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาติเยีย่ ม, ข้าวราดแกงกระหรี,่ ข้าวผัดญี่ปนุ่ , ไข่ตุ๋น และมิโซะซุป ***

---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่ห้า

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮักไก – สวนสตรอเบอร์รี่ – โตเกียว
ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ยง

บ่าย

คา่

นําท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิ โนะฮักไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเทีย่ วทีส่ ร้างเป็น
หมู่บา้ นเล็กๆ ประกอบด้วยบ่อนํ้า 8 บ่อในโอชิโนะ ตัง้ อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวาคุจโิ กะ
กับทะเลสาบยามานาคาโกะ ซึ่งเป็ นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ที่แห้งขอดไปเมื่อ
200-300 ปีทผ่ี า่ นมา บ่อนํ้าทัง้ 8 นี้ เป็นนํ้าจากหิมะทีล่ ะลายในช่วงฤดูรอ้ นทีไ่ หลมาจาก
ทางลาดใกล้ๆ ภูเขาไฟฟูจผิ า่ นหินลาวาทีม่ รี ูพรุนอายุกว่า 80 ปี ทําให้น้ํ าใสสะอาดเป็ น
พิเศษ ต่อมานําท่านไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้ม
รสสตรอเบอร์รส่ี ดๆ จากต้น จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ตช์ าบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดีระดับพรีเมี่ยม พิเศษเนื้อ
วากิวและซอฟดริง้ ไม่อนั ้
นํ า ท่า นช้อ ปปิ้ ง กัน ต่ อ ที่ ย่ า นชิ นจูก ุ ย่ า นช้อปปิ้ งที่มีช่อื ของกรุ งโตเกีย ว ให้ท่ านได้
เพลิด เพลิน กับ การเลือ กซื้ อ สิน ค้ า นานาชนิ ด ร้ า นร้ อ ยเยน แบรนด์เ นม อุ ป กรณ์
อิเล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้านํ าสมัย กระเป๋า รองเท้าวัยรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท
เกอร์ รวมไปถึงเครื่องสําอางค์ ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/
*** หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตี ยงใหญ่นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ ม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจานวนจากัด ***

วันที่หก
เช้า

เที่ยง
บ่าย

17.30น.
22.30 น.

โตเกียว – วัดอาซะกุสะ – ห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นํา
ท่านเทีย่ วชม วัดอาซะกุสะ วัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิ
มทองคําทีช่ าวญี่ปนุ่ นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทีย่ วชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย
ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิ ออน แหล่ง
ใหญ่ ท่ีรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่ านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชันนํ
่ าสมัย
กระเป๋า รองเท้า เครื่องสําอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซื้อของฝากและสินค้าทีม่ ชี อ่ื เสียงของญี่ปนุ่
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 677
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

14 – 19

มกราคม

ราคารวมตั ๋ว
54,900.49,500.43,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
39,500.35,500.31,900.10,500.-

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) 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 (เดิน ทางไป-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 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 กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าที่
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 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. 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 งเดิน ทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

