
  



วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ – มิเอะ –        
นาบานะโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดหูนาว ) 

07.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและ
ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเที่ยวชม ปราสาทโอซาก้า (ด้านใน)  หนึ่งใน
แลนด์มาร์คส าคญัของเมอืงโอซาก้า เป็นหนึ่งในจุด
ท่องเที่ยวหลกัที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทาง
มาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมอียู่ด้วยกนัทัง้หมด  
8 ชั ้น  ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยก าแพงหิน
คอนกรตี, คนู ้า และสวนนิชโินมารุ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้้อปป้ิงจุใจที ่ย่านชินไซบาชิ เป็นถนนสายชอ้ปป้ิงทีม่คีวามยาวมากถงึ 

600 เม ต ร  เต็ ม ไป ด้ ว ย
ร้านค้าปลีก ร้านเฟรนไชส ์
ร้าน เสื้อผ้าแฟชัน่ชั ้นน า 
รวมถึงร้านอาหารและร้าน
ขนมดว้ย 

 จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ เป็นสถานทีท่่องเทีย่วยอด
นิยมซึ่งมดีอกไมส้วย ๆ มากมายพร้อมหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถงึซากุระ ทวิลปิ 
และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถรื่นรมย์กับ
ความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาวที่นี่จะมกีาร
จดังานประดบัไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น รวมไปถึงการประดบัไฟในอุโมงค์ยาว 200 
เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยงัมีร้านอาหารไว้คอยต้อนรบั
นกัท่องเทีย่วอกีดว้ย  

  
 
 
 



ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน  
( คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน ) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.miyakohotels.ne.jp/yokkaichi/index.html/ 

 
วนัท่ีสาม มิเอะ – ฮามามัตสึ – เก็บสตรอเบอร์รี่  ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ) 

โรงงานผลิตขนมอนุางิพาย – โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ

และลิม้รสสตรอเบอรร์ีจ่ากต้นสดๆไดต้ามอธัยาศยัพเิศษ
สุดอิ่มอร่อยไม่อัน้ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ )  จากนัน้
น าท่ านเดินทางไปยังเมืองฮามามัตสึ เพื่ อ เข้าชม 
โรงงานผลิตพายปลาไหล หรอืทีเ่รยีกว่า โรงงานผลติ

ขนมอุนางพิาย ทีน่ี่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.2005 สามารถเขา้ชม
ขัน้ตอนการผลติขนมอุนางพิายได้ ซึ่งขนมอุนางพิายเป็น
ขนมหวานที่มสี่วนผสมของปลาไหลซึ่งเป็นของฝากจาก
จงัหวดัชซิุโอกะทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ด เหตุผลทีข่นมอุ
นางิพายเป็นที่รู้จ ักไปทัว่ญี่ปุ่ นนั ้นเป็นเพราะความมี
เอกลกัษณ์ในการน าแป้งที่มสี่วนผสมของปลาไหลมาท า

เป็นขนมหวานและรสชาตคิวามอร่อยจากฝีมอืของช่างท าขนมอุนางพิาย  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย อสิระให้ท่านเดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เล็ต 

ทีม่สีนิคา้แบรนด์เนมทัง้จากในประเทศและต่างประเทศ
มากมายกว่า 200 แบรนด์ หากสภาพอากาศดีท่านจะ
สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและ
ชดัเจน 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

http://fujimatsuzono.com/


 
** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ นไม่ว่าจะเป็นซูชิ
หน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาติด้วยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเท็มปุระที่ทอดจนกรอบ      
น่ารบัประทาน นอกจากนี้ยงัมสีุกี้ยากี้ญี่ปุ่ นสูตรต้นต ารบั ปีกไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนื้อญี่ปุ่ นและมโิซะซุป หรอืสลดัผกัสดๆ และขาปูที่เสริ์ฟให้ท่านอิ่ม
อร่อยไดแ้บบไม่อัน้ ** 
 
 
 
 
 
** หลงัรบัประทานอาหารค ่า ขอเชญิท่านสมัผสักบัการแช่น ้าแร่สไตล์ญี่ปุ่ น หรอืทีเ่รยีก
กนัว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดนิทาง และชาว
ญีปุ่่ นยงัเชื่อกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าใหผ้วิพรรณมสีุขภาพดอีกีดว้ย **  

 
วนัท่ีส่ี โอชิโนะ ฮกัไก – กระเช้าคาจิคาจิ ( นัง่กระเช้า ) – เจดียช์ูเรโตะ – โตเกียว       

โอไดบะ – ห้างไดเวอรซิ์ต้ี  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู่ โอชิโนะ ฮกัไก ซึ่งเป็นจุดชมววิภูเขาไฟ
ฟูจทิี่สวยงามที่สุดอกีจุดหนึ่งที่ไดร้บัความนิยมจาก
นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และที่นี่ยงัมี
บ่อน ้ าศักดิส์ ิทธิอ์ ันแสนบริสุทธิซ์ึ่งเกิดจากน ้ าฝน
ไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจแิละผ่านเขา้มาภายใน 
และสุดทา้ยไหลลงสู่ด้านล่างใช้เวลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึ่งน ้าในบ่อนี้ชาวบา้นเชื่อกนัว่า

ถ้าน ามาดื่มนอกจากจะได้ความสดชื่นจากการลิ้ม
รสน ้าอนับรสิุทธิ ์ยงัจะท าใหสุ้ขภาพแขง็แรงและจะ
มโีชคดอีกีดว้ย จากนัน้น าท่านนัง่ กระเช้าคาจิคา
จิ ขึ้นภูเขาเทนโจท่านสามารถชมภูเขาไฟฟูจแิละ
ทวิทศัน์โดยรอบของทะเลสาบคาวากุจใินแบบพา
โนรามา 360 องศา และในวนัที่อากาศแจ่มใสจะ

สามารถมองเหน็ไดไ้กลถงึภูเขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต้ 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 



บ่าย เดนิทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์หา้ชัน้บนเนินเขาที่
สามารถมองเห็นเมืองฟูจิโยชิดะ และภูเขาไฟฟูจิใน
ระยะไกลไดอ้ย่างชดัเจนและงดงาม เจดยี์แห่งนี้อยู่บน
ศาลเจ้า อาราคุระเซนเกน ซึ่งถูกสรา้งขึ้นเพื่อระลกึถึง
สนัติภาพปีค.ศ.1963 ซึ่งจากตัวอาคารหลักของศาล
เจา้ตอ้งขึน้บนัไดไปเกอืบ 400 ขัน้ ท่านจะไดจ้ะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟ
ฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ ถอืว่าเป็นจุดชมธรรมชาตทิีน่ิยมเป็นอย่างยิง่  หลงัจากนัน้น าท่าน
เดนิทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อเยอืน เกาะโอไดบะ อสิระให้ทุกท่านช้อปป้ิง ห้างได
เวอรซิ์ต้ี แหล่งรวมรา้นค้า เสื้อผ้าแฟชัน่ รา้นอาหาร
รวมถงึรา้นขายของทีร่ะลกึต่างๆ มากมาย และพเิศษ
ส าหรบัผูท้ีช่ื่นชอบหุ่นยนต์กนัดัม้ ทีน่ี่มหีุ่นยนตก์นัดัม้ 
รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมขีนาดใหญ่ มคีวามสูงเกือบ 
20 เมตรคอยตอ้นรบัท่านอยู่ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi 
 

วนัท่ีห้า โตเกียว – โตเกียวสกายทรี ( ขึ้นจุดชมวิวสูง 350 เมตร ) – วดัอาซะกสุะ             
ศาลเจ้าเมจิ – ย่านชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่ านขึ้ น ชมวิว ความสู ง  350 เมต ร ณ 
โต เกียวสกายทรี  หรือที่ เรียกกันว่าหอ
โทรทัศน์โตเกียวสกายทรี  ซึ่งตัง้อยู่ใจกลาง
เมืองโตเกียว และเป็นเหมือนแลนด์มาร์ค
ส าคญัอกีแห่งหนึ่งของเมอืงโตเกยีว โดยแบ่ง
ออกเป็นสองชัน้ คอื ชัน้แรกความสูง 350 เมตร และชัน้บนสูง 450 เมตร ซึ่งเป็นจุดชม
ววิเมืองโตเกียวที่สวยที่สุดอีกจุดหนึ่ง เนื่องจากสามารถชมววิได้รอบทิศ 360 องศา 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซะกสุะ ซี่งเป็นวดัที่เก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ภายใน

ยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิมทองค าประดิษฐานอยู่ 
นอกจากนี้ท่านจะไดเ้หน็โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ทีม่ี
ความสูงถงึ 4.5 เมตร ตัง้ตระหง่านอยู่กลางลานวดั 
โดยมีถนนนาคามิเสะ เป็นถนนสายช้อปป้ิงที่มี
ชื่อเสยีงของวดั มรีา้นขายของทีร่ะลกึมากมายไม่ว่า

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi


จะเป็นเครื่องรางของขลงั ของเล่น โบราณ และตบท้ายด้วยรา้นขายขนมที่คนญี่ปุ่ นซึ่ง
มายงัวดัแห่งนี้ตอ้งมาต่อควิกนั เพือ่ซือ้กลบัไปฝากคนทีบ่า้นกนัเลยทเีดยีว  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ) 
** ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ที ่ ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสนัใน 
เนื้อสนันอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมกัเครื่องเทศ และผกั
สดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบ เพื่อมา
ย่างบนกะทะรอ้น พรอ้มทัง้น ้าจิ้มสูตรพเิศษ นอกจากนี้ยงั
มซีูชินานาชนิด อุด้งร้อน พร้อมของหวานมากมาย เค้ก 
ผลไม ้ไอศครมี ใหเ้ลอืกอย่างจุใจ ** 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าเมจิ ซึ่งอยู่ในเขตชบิูย่า เป็นศาลเจ้าที่ท าจากไม้และผู้สร้าง
อุทิศให้กบักษตัรยิ์เมจแิละเชื้อพระวงศ์ โดยตวัศาล
เจ้านัน้ถอืไดว้่าเป็นสถาปัตยกรรมของศาสนาชนิโต
อย่างแท้จริง และยังเป็นที่ยอดนิยมส าหรบัคู่บ่าว
สาวที่ชอบจัดงานแต่งงานแบบญี่ ปุ่ นแท้ๆ  ซึ่ ง
บางครัง้ท่านอาจโชคดีได้ดูพิธีแต่งงานอีกด้วย 

จากนัน้น าทุกท่านไปยัง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว  
ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้นานา
ชนิดไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน สนิค้าแบรนด์เนม 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็อป เสื้อผ้าน า
สมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท
เกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง 
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั REMM ROPPONGI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi/ 

 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดันาริตะซนั – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม วดันาริตะซนั เป็นเสมอืนส านักงานใหญ่ของโรงเรยีนสอนศาสนาของ
ลทัธชินิกอน สร้างเสรจ็เมื่อเดือนกุมภาพนัธ์ปี 940 
จุดเด่นของวดันี้  คือ เทวรูป ฟุโดเมียวโอ ซึ่งเป็น
เทพขัน้สูงของลทัธินี้ ตลอดทัง้ปีจะมีผู้มาสกัการะ
รวมทัง้มาท าบุญทีว่ดัแห่งนี้เป็นจ านวนมากกว่า 10 
ลา้นคนขึน้ไป  

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/remm/roppongi


จากนัน้อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับย่านช้อปป้ิง
หา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็นแหล่ง
รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่าน
เลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมัย กระเป๋า 
ร อ ง เท้ า  เ ค รื่ อ ง ส า อ า ง ค์  ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิคส ์เป็นตน้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 
17.25 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

  



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง : วนัท่ี 25  –  30 มีนาคม 2563 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทวัร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดียวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครื่องบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ่้ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 58,900.- 40,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 53,900.- 36,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,900.- 32,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัร์ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร

ทีส่ ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกิน 7 กก. และมคีวามกว้าง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรื่องน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนิ

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 



 
 
 
 
 


