วันแรก

กรุงเทพฯ – โอซาก้า

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัท ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
เดินทางสู่ สนามบิ นคันไซ ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 622

23.15 น.

วันที่สอง

เกี ย วโต – ศาลเจ้ า ฟู ชิ มิ อิ นาริ – นาโกย่ า –
ย่านซาคาเอะ

06.25 น.

เดิน ทางถึง สนามบิ น คันไซ ประเทศญี่ปุ่น นํ า ท่ านผ่า นพิธีก ารตรวจคนเข้า เมือ ง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว ออกเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เป็ นหนึ่งในภู มิภ าคคันไซ
ซึ่งเคยเป็ นเมืองหลวงของประเทศญี่ป่นุ มายาวนานที่สุด คือตัง้ แต่ปี ค.ศ. 794 - 1868
ร่ ว มๆ 1,100 ปี เ ลย เมือ งเกีย วโตจึง เป็ น เมือ งสํ า คัญ ที่เ ต็ม ไปด้ ว ยประวัติศ าสตร์
และวัฒนธรรมของญี่ปนุ่ เพื่อเทีย่ วชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพ
ความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้มประตูสีส้ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็ นแถวยาวประมาณ
4 กิ โ ลเมตร คล้ า ยอุ โ มงค์ ท่ี มี ค วามงดงาม
นอกจากนี้ยงั เป็ นศาลเจ้าที่มีผู้ค นจํานวนมาก
มาสัก การะขอพร มี ค วามเชื่อ ว่ า รู ป ป นั ้ สุ นั ข
จิ้งจอกที่ศาลเจ้าแห่งนี้ คือผู้ส่งสารให้กบั เทพ
เจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว และยังเคยถูกนํ ามาเป็ น
ฉากหนึ่งของภาพยนตร์ช่อื ดังเรื่อง เดอะ เมม
มัวร์ ออฟ เกอิชา (Memoirs of a Geisha)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ า ท่ า นเข้า ชม ศาลเจ้ า อัต สึ ต ะ เป็ น ศาลเจ้ า ชิน โต ที่เ ชื่อ กัน ว่ า ก่ อ ตัง้ ในรัช สมัย
จักรพรรดิเคโก บางครัง้ คนท้องถิน่ จะเรียก ศาลเจ้านี้ว่า อัตสึตะ-ซามะ หรืออย่างสัน้ ๆ
ว่า มิยะ ศาลเจ้าแห่งนี้เป็นศาลเจ้าทีเ่ ก่าแก่เป็ นอันดับ
สองในญี่ปนุ่ รองจากศาลเจ้าใหญ่อเิ ซะในจังหวัดมิเอะ
ในแต่ละปี มีนักท่องเที่ยวเข้าเยี่ยมชมศาลเจ้าแห่งนี้
กว่า 9 ล้านคน และจะมีการจัดเทศกาลและพิธกี รรม
ทีศ่ าลเจ้าแห่งนี้กว่า 70 ครัง้
สมควรแก่ เ วลานํ า ท่ า นเยื อ น ย่ า นซาคาเอะ
เป็นย่านช้อปปิ้งชือ่ ดังของ เมืองนาโกย่า เมืองใหญ่
ทีส่ ุดใน ภูมภิ าคชูบุ ซึ่งตัง้ อยู่ตรงกลางของประเทศ

เที่ยง
บ่าย

ศาลเจ้ า อัต สึ ต ะ –

คา่

ญี่ปนุ่ ทีน่ ่ที ่านจะได้พบกับ แหล่งความบันเทิงและแหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่ พร้อมชิงช้า
สวรรค์
ขนาดสูง 52 เมตร นอกจากนี้ภายในห้างสรรพสินค้ายังเป็ นที่ตงั ้ ของโรง
ภาพยนตร์
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง **
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็ น เนื้อสัน
ในเนื้อสันนอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมักเครื่องเทศ
และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ
เพื่อมาย่างบนกะทะร้อน พร้อมทัง้ นํ้ าจิ้มสูตรพิเศษ
นอกจากนี้ ย ัง มีซู ชนิ านาชนิ ด อุ ด้งร้อ น พร้อ มของ
หวานมากมาย เค้ก ผลไม้ ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั HOTEL NAGOYA INTERNATIONAL หรือเทียบเท่า
https://nagoyakokusai.com/

วันที่สาม

เก็บสตรอเบอร์รี่ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – สโนว์ ทาวน์ เยติ (Snow
Sled) ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิม้ รสสตรอเบอร์รจ่ี ากต้นสดๆ
ได้ตามอัธยาศัยพิเศษสุดอิม่ อร่อยไม่อนั ้ ( ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
ให้ท่านพบประสบการณ์ใหม่กบั กิจกรรมหน้าหนาว สโนว์สเลด หรือ กระดานเลื่อน
หิ มะ ที่ สโนว์ ทาวน์ เยติ ลานสกีท่เี ปิ ด
เร็วที่สุ ดในญี่ปุ่น ตัง้ อยู่ท่เี มือ ง Shizuoka
บริเวณชัน้ 2 ของเชิงเขาทางใต้ของภูเขา
ไฟฟูจิ ท่านจะสามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟ
ฟู จิไ ด้จ ากลานสกีเ ลย สํ า หรับ ที่แ ห่ ง นี้ มี
ระบบจัด การหิมะให้มีคุณภาพเหมาะสม
กับการเล่นสกี ทําให้นักสกีและนักสโนว์บอร์ดเพลิดเพลินไปกับหิมะมากมายตลอด
ฤดูกาล
*** สําหรับท่านที่อยากทดลองเล่นสโนว์บอร์ด หรือ สกีแบบระดับอาชีพ ก็มีให้เช่า
อุปกรณ์การเล่นอีกด้วย (ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี) ***
นาท่านเดิ นทางสู่ที่พกั LAFORET SHUZENJI COUNTRY CLUB หรือ เทียบเท่า
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/

เที่ยง
บ่าย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ … พร้อมกับให้ท่านได้อมิ่ อร่อยกับบุฟเฟ่ตข์ าปู **
** หลังรับประทานอาหารคํ่า ขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ําแร่สไตล์ญ่ปี นุ่ หรือทีเ่ รียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผอ่ นคลายความเมื่อยล้าจากการ เดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชือ่ กันว่าการอาบนํ้าแร่นนั ้ จะทําให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่สี่

คาวาซึ – เทศกาลซากุระฤดูหนาว(Kawazu Sakura Festival) –
นัง่ กระเช้ าชมวิวแบบพาโนราม่ า (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – โตเกียว –
ช้อปปิ้งชินจูก ุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านชม เทศกาลซากุระฤดูหนาว ( Kawazu Sakura Festival ) งานเทศกาลจัด
ขึน้ เป็ นประจําทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองการออกดอกของ "Kawazu-zakura" ดอกซากุระ
สายพันธุป์ ระจําท้องถิน่ โดยจะเริม่ ตัง้ แต่กลางเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม
ซึ่งออกดอกเร็วว่าทีอ่ ่นื ๆ ในญี่ปนุ่ ทีจ่ ะเริม่ ออกดอกให้เห็นในช่วงปลายเดือนมีนาคมถึง
ต้นเดือน เมษายน สาเหตุกเ็ พราะด้วยภูมปิ ระเทศจึงทําให้อุหภูมขิ องบริเวณแถบนี้อุ่น
กว่า ที่อ่ืน ๆ และเพราะการที่อ อกดอกเร็ว ที่อ่ืน ๆในญี่ปุ่น จึง ดึง ดู เ ป็ น ที่ส นใจของ
นักท่องเทีย่ วทัง้ ชาวต่างชาติ และชาวญี่ปนุ่ เอง โดยเฉพาะสถานทีจ่ ดั งานหลักบริเวณริม
แม่น้ําคาวาซึมตี น้ ซากุระ 8,000 ต้นเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 4 กิโลเมตร

เที่ยง
บ่าย

หลังจากนัน้ นังกระเช้
่
า อิ ซโุ นะคุนิ พาโนราม่าพาร์ค
ชมวิวสวนสาธารณะ รวมไปถึง ร้านค้า ร้านอาหาร
ด้านในนัน้ มีระเบียงทีท่ ่านสามารถเพลิดเพลินกับวิว
ภู เ ขาไฟฟู จิแ ละอ่ า วซุ รุ ก ะกัน แบบ 360 องศาเลย
ทีเดียว ( ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ )
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปนุ่ )
นํ าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น มีนัก ท่องจํานวน
ไม่น้อยทีต่ อ้ งการเดินทางมายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี้ ซึ่งโตเกียว

คา่

ได้ช่อื ว่าเป็ นมหานครที่ผสมผสานความหลากหลายของวัฒนธรรมอันเฉพาะตัว เป็ น
แหล่งรวมแฟชันชั
่ น้ แนวหน้าและเทคโนโลยีอนั ทันสมัย ให้ท่านได้เยือน ย่านชิ นจูก ุ ซึ่ง
เป็นย่านช้อปปิ้งทีม่ ชี อ่ื เสียงของกรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
นานาชนิด ร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสื้อผ้า
กระเป๋า เป็นต้น
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ** บุฟเฟ่ ต์ ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปนุ่ **
นาท่านเข้าสู่ที่พกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.dh-ryogoku.com/

วันที่ห้า

โตเกี ย ว – *** อิ สระช้ อ ปปิ้ งใจกลางเมื อ งโตเกี ย ว หรื อ ซื้ อ ทัว ร์เ สริ ม
โตเกี ยวดิสนี ย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ จ่ายเพิ่มท่ านละ 3,000
บาท, เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่มท่านละ 2,400 บาท) ***

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านเลือก อิ สระช้อปปิ้ งใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซื้อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ย์
แลนด์ รวมค่าเดิ นทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ มท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต่า
กว่า 12 ปี จ่ายเพิ่ มท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกับความอลังการซึ่งเต็มไปด้วย
เสน่หแ์ ห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุนในการก่อสร้าง 600 ล้านเยน
โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมันส์
เหมือ นอยู่ ใ นอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึก ขวัญ กับ HAUNTED
MANSION บ้านผีสงิ , ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรื
่ อผจญภัยในป่ากับ
JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยู่ในโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่ ่านชืน่ ชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่า นเพลิดเพลิน กับ การช้อ ปปิ้ ง หรือ สนุ กสนานกันอย่ างต่ อ เนื่ อ งกับ เครื่องเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ที่พกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.dh-ryogoku.com/

เที่ยง
บ่าย
คา่

วันที่หก

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน – สนามบินนาริตะ –
กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าชม วัดอาซากุสะ เป็นวัดทีเ่ ก่าแก่ทส่ี ุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองคําที่ชาวญี่ป่นุ นิยมมาสักการะบูชา และชมความยิง่ ใหญ่ของโคมไฟขนาด
ยักษ์ทม่ี คี วามสูงถึง 4.5 เมตร จากนัน้ นํ าท่านเดินทางเข้า เมืองนาริ ตะ ให้ท่านอิสระ
ช้อปปิ้ งที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้ างอิ ออน เป็ นแหล่งรวบรวมสินค้าหลากหลายชนิด
ขนาดใหญ่ ร อให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ อาทิ เสื้ อ ผ้ า แฟชัน่ นํ าสมั ย กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่องสําอางค์ ของทีร่ ะลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็นต้น

เที่ยง
บ่าย
17.30 น.
22.30 น.

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ
ออกเดินทางเพื่อกลับสู่ 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

กุมภาพันธ์ 18 – 23
ราคารวมตั ๋ว
48,900.44,900.39,900.8,000.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
34,900.31,900.27,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้ง
์
ให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทาง
- ทางบริษทั ฯไม่มนี ้ําดื่มบริการ (ประเทศญี่ปนุ่ สามารถหานํ้าดื่มได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้
- บริษัท ฯไม่ร ับผิดชอบต่ อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเ สธการเข้า
ประเทศของผูเ้ ดินทางได้เนื่องจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงิ่ ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง

, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิกเทีย่ วบิน 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 ฯขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
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
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ 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 นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดําเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลี่ยนได้จะมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงในการเปลี่ยน
ตั ๋ว ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนําขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความ กว้าง+
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 เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ 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
กรณี
- ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได้)

