วันแรก

กรุงเทพ

21.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง

วันที่สอง

ฟุคโุ อกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ – เบปปุ – อาบทรายร้อน – ออนเซ็น

01.00 น.
08.00 น.

ออกเดินทางสู่ เมืองฟุคโุ อกะ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 648
เดินทางถึง สนามบิ นเมืองฟุคโุ อกะ นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นําท่านผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว เดินทางไปยัง ศาลเจ้า
ดาไซฟุ เป็ นศาลเจ้าหลักของศาลเจ้าเท็มมังงุทงั ้ หมด ซึ่งบูชาเทพเจ้า สึกะวะระ โนะ
มิจสิ ะเนะ ซึ่งรู้จกั กันดีในนามของ "เทพเจ้าทางการศึกษา” ถูกสร้างขึน้ มาเมื่อปี พ.ศ.
2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มิชซิ าเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์และกวีเอกของญี่ป่นุ ใน สมัย
เฮอัน เขาถูกเนรเทศออกจากราชสํานักเกียวโตด้วยความไม่ยุตธิ รรม ระหว่างทางเดินสู่
ศาลเจ้าดาไซฟุ ท่านจะได้พบกับร้านขายอาหารและร้านของทีร่ ะลึกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ เมืองเบปปุ ที่มชี ่อื เสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ป่นุ ให้ทุกท่านได้สมั ผัส
กับประสบการณ์ล้าํ ค่าทีห่ าได้เฉพาะในคิวชูเท่านันกั
่ บ การอบทรายร้อน เป็นวิธกี ารลง
ไปอบตัวอยู่ในทรายทัง้ ตัวตัง้ แต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาที การอบทรายร้อน
มักจะทํากันในแหล่งที่มอี อนเซ็น และมีส่วนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย ซึ่ง
ส่งผลเรื่องความงามของผิวพรรณ สุขภาพ และการผ่อนคลายความเมื่อยล้าเทียบเท่า
กับการเข้าออนเซ็น
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HTL&RESORT BEPPUWAN หรือเทียบเท่า
https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
*** พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ า แร่จ ะทํา ให้เ ลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ***

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สาม

เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ ( บ่อทะเลเดือด และ บ่อสี เลือด ) – หมู่บ้านยูฟูอิน
ทาคาชิโฮ – ช่องเขาทาคาชิโฮ – คุมาโมโต้

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ จิ โกกุ เมกุริ หรือขุมนรกทัง้ แปด คือบ่อนํ้ าพุร้อนธรรมชาติท่เี กิดขึ้น
จากการระเบิด ของภู เ ขาไฟ ประกอบด้วยแร่ ธาตุท่เี ข้มข้น มีลกั ษณะแตกต่ างที่กนั มี
ทัง้ หมด 8 บ่อ ยูมิ จิโกกุ หรือ “บ่อทะเลเดือด” เป็นบ่อนํ้าร้อนสีฟ้าเหมือนนํ้าทะเลโอนิอชิ ิ
โบสุ จิโกกุ หรือ “บ่อโคลนเดือด” มีลกั ษณะคล้ายโคลนสีเทาเดือด ยามะ จิโกกุ หรือ “หุบ
เขานรก” คามาโดะ จิโกกุ หรือ “นรกกระทะทองแดง” โอนิยามะ จิโกกุ หรือ “หุบเขา
ปี ศาจ” ชิราอิเกะ จิโกกุ หรือ “นรกสีขาว” เป็ นบ่อนํ้ าพุร้อนสีขาว คล้ายนํ้ านมชิโนอิเกะ
จิโกกุ หรือ “บ่อสีเลือด” ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ นํ้ าพุนรก ทุกๆ 20-30 นาที จะมีน้ํ าพุร้อน
พุ่งขึน้ มาจากใต้พภิ พอย่างรุนแรง แต่ละครัง้ ใช้เวลาพ่นนํ้านานถึง 5 นาที
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านชม ช่องเขาทาคาชิ โฮ แหล่งท่องเทีย่ วทางธรรมชาติทม่ี ชี อ่ื เสียงของจังหวัดมิยา
ซากิ เกิดจากรอยแตกของภู เขาที่มีแม่น้ํ า โกคาเซะ ตัดผ่าน 2 ข้างจะเป็ นหิน สูงชัน
เหมือนหน้าผาทีเ่ กิดจากการระเบิดของภูเขาไฟจนมีรูปร่างคดเคีย้ วเหมือนมังกร ซึ่งจะมี
นํ้ าตกมินาอิโนทาคิท่สี ูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้ (สําหรับลูกค้าที่อยากนังเรื
่ อชม
ธรรมชาติ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม)
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ให้ท่านได้ล้มิ รสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยมเต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คดั สรรมา
อย่างดีลวก พร้อมผักสดใหม่ และเต้าหู้แสนอร่อยทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ เสิร์ฟพร้อม
นํ้าจิม้ รสเด็ด พิเศษ ซอฟดริง้ แบบไม่อนั ้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั KUMAMOTO CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotel-castle.co.jp/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่สี่

คุม าโมโต้ – นั ง่ เรื อ เฟอร์รี่ ( คุม าโมโต้ – ชิ ม าบาระ ) – ซาเซโบะ –
เฮ้าส์เท็นบอช ( ครึ่งวัน ) – ชมเทศกาล Kingdom Of Light

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาทุกท่าน ล่องเรือเฟอร์รี่ จากท่าคุมาโมโต้ สู่ ท่าเรือชิมาบาระ (ใช้เวลาโดยประมาณ
30 นาที) ระหว่างนัน้ ท่านสามารถเพลิดเพลินกับการให้อาหารนกนางนวลตลอดการ
ล่องเรือ จากนัน้ เดินทางสู่ เมืองซาเซโบะ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย เฮ้าส์เท็นบอช
(คูปองเงิ นสด1500 เยน)
นําท่านเข้าชม เฮ้าส์เท็นบอช หมู่บา้ นฮอลแลนด์ของประเทศญี่ปนุ่ ทีร่ วมสถาปตั ยกรรม
ศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์ และดัชท์ไว้ด้วยกัน พร้อมสนุ กสนาน
ตื่น เต้ น กับ สิ่ง อํ า นวยความสะดวกนานั ป การไม่ ว่ า จะเป็ น กัง หัน แบบฮอลแลนด์
ทุ่งดอกไม้ต่า งๆ เช่น ทุ่ งดอกทิวลิป , ทุ่งดอกกุหลาบ, หรือแม้กระทังล่
่ องเรือชม
บรรยากาศของเฮ้าส์เท็นบอช หรือโรงภาพยนตร์ และสวนสนุ กแบบตะวันตก เช่น
HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากนํ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าทีท่ ําได้เหมือนจริงอย่าง
น่าทึง่ พร้อมชมทิวทัศน์อนั สวยงามของเมืองนี้ , FUTURE CAST THEATER GRAND
ODYSSEY ให้ท่านร่วมผจญภัยไปกับฉากภาพยนตร์การต่อสูส้ ุดยิง่ ใหญ่นอกอวกาศทีม่ ี
ท่ า นเป็ น ดารานํ า แสดง เป็ น ต้น ได้เ วลาอัน สมควรนํ า ท่ า นชมงาน Kingdom of
Light เป็ น งานเทศกาลประดับไฟที่ยิ่งใหญ่ ท่สี ุ ด อีกแห่ งหนึ่ง ของญี่ปุ่น ประดับด้ว ย
หลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง ภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอนกลางคืนบนอาณาจักร
แห่งแสงไฟ
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าสู่ที่พกั WATERMARK HOTEL NAGASAGI หรือเทียบเท่า
https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/

เที่ยง
บ่าย

คา่

วันที่ห้า

ซาเซโบะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ฟุคโุ อกะ
ย่านเท็นจิน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1688 เป็ นศาลเจ้านิกายชินโต
ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามอีก แห่งหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลิ
ยามทีด่ อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็ นสีส้มแดง สวน
หน้าศาลเจ้าก็ยงั มีสะพานสีแดงคู่กบั แม่น้ํ าสายเล็กๆ เป็ นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอีกจุด
หนึ่ ง โดยศาลเจ้าแห่ง นี้เ ป็ น ที่ป ระทับ ของเทพเจ้าศักดิส์ ิท ธิ ์ที่ประชาชนต่ างนิย มไป
สักการะขอพรเกีย่ วกับการเก็บเกีย่ วความสําเร็จด้านธุรกิจ และความปลอดภัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์ร่จี าก
ต้นสดๆ ได้ตามอัธยาศัย แบบไม่อนั ้ จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ อิสระให้
ท่านช้อปปิ้ ง ณ ย่านเท็นจิ น เพลิดเพลินกับการจับจ่ายซื้อของที่ระลึกอย่างจุใจกับ

เที่ยง
บ่าย

คา่

ร้ า นค้ า มากมายให้ ท่ า นได้ เ ลือ กซื้ อ สิน ค้ า และผลิ ต ภัณ ฑ์ ช นั ้ นํ า นานาชนิ ด อาทิ
เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋า และเครื่องสําอางค์ ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.the-royalpark.jp/the/fukuoka/

วันที่หก

ฟุคโุ อกะ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นฟุคโุ อกะ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG649
เดินทางถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

11.40 น.
15.40 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กุมภาพันธ์ 05 – 10

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน

54,900.-

40,500.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง

49,500.-

36,500.-

เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง

43,900.-

32,500.-

พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

10,500.-

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 (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 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 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 งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

