
 

   



 

 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง ฟุคุโอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟุ  – เบปปุ – จิโกกุ เมกุริ (ชมบ่อทะเลและ 

บ่อเลือด) – อบทรายร้อน – ออนเซน็ 
01.00 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฟคูโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG648 
08.10 น. ถึงท่าอากาศยาน เมืองฟุคุโอกะ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร     

น าท่านเดนิทางไปยงั ศาลเจ้าดาไซฟุ เป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจา้เทม็มงังุทัง้หมด ซึ่ง
บูชาเทพเจ้า สกึะวะระ โนะ มจิสิะเนะ ซึ่งรู้จกักนัดใีนนามของ "เทพเจา้ทางการศกึษา ” 
ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2134 เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่ มชิิซาเนะ ซึงะวาระ นักปราชญ์
และกวเีอกของญี่ปุ่ นใน สมยัเฮอนั เขาถูกเนรเทศออกจากราชส านักเกยีวโตด้วยความ
ไม่ยุตธิรรม ระหว่างทางเดนิสู่ศาลเจา้ดาไซฟุ ท่านจะไดพ้บกบัรา้นขายอาหาร และรา้น
ของทีร่ะลกึมากมาย 

 
 
 
 

 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย  ท่านเดนิทางสู่ เมืองเบปปุ ทีม่ชีื่อเสยีงเรื่องออนเซน็ของญี่ปุ่ น น าท่านเดนิทางสู่ จิโกก ุ

เมกริุ หรอืขมุนรกทัง้แปด คอืบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟ 
ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มขน้ มลีกัษณะแตกต่างที่กนัมทีัง้หมด 8 บ่อ ยูม ิจโิกกุ หรอื 
“บ่อทะเลเดือด” เป็นบ่อน ้าร้อนสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเลโอนิอิชิโบสุ จิโกกุ หรอื “บ่อโคลน
เดอืด” มลีกัษณะคลา้ยโคลนสเีทาเดอืด ยามะ จโิกกุ หรอื “หุบเขานรก” คามาโดะ จโิกกุ 
หรอื “นรกกระทะทองแดง” โอนิยามะ จโิกกุ หรอื “หุบเขาปีศาจ” ชริาอเิกะ จโิกกุ หรอื 
“นรกสขีาว” เป็นบ่อน ้าพุรอ้นสขีาว คลา้ยน ้านมชโินอิเกะ จโิกกุ หรอื “บ่อสเีลอืด” ทตัสึ
มากิ จโิกกุ หรอื น ้าพุนรก ทุกๆ 20-30 นาท ีจะมนี ้าพุร้อนพุ่งขึ้นมาจากใต้พภิพอย่าง
รุนแรง แต่ละครัง้ใชเ้วลาพน่น ้านานถงึ 5 นาท ี

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ให้ทุกท่านได้สมัผสักบัประสบการณ์ล ้าค่าที่หาได้เฉพาะในควิชูเท่านัน่กบัการ 
อบทรายร้อน (Sunaburo) เป็นวธิกีารลงไปอบตวัอยู่ในทรายทัง้ตวัตัง้แต่ส่วนคอลงมา
ประมาณ 10-20 นาท ีการอบทรายรอ้นมกัจะท ากนัในแหล่งทีม่อีอนเซน็ และมสีว่นผสม
ของออนเซน็แทรกซมึอยู่ในทราย ซึ่งส่งผลเรื่องความงามของผวิพรรณสุขภาพ และการ
ผ่อนคลายความเมื่อยลา้เทยีบเท่ากบัการเขา้ออนเซน็ 
 
 
 
 

 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BEPPUWAN HOTEL, BEPPU หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีสาม  เบปป ุ– ยฟูอิุ – หมู่บ้านยฟูอิุนฟลอรร์ลั – มิยาซากิ – ช่องเขาทาคาชิโฮ –  
  คมุาโมโต้ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยูฟุอิน น าท่านชม หมู่บ้านยูฟอิุนฟลอรร์ลั เป็นหมู่บา้นจ าลอง
สไตล์ยุโรป มีกลิ่นอายยุโรปโบราณ บ้านอิฐที่แสนคลาสสิคเรยีงรายอยู่บนถนนสาย
เล็กๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่งประจ าเมอืงยูฟุอิน 
เหมาะแก่การเดนิเล่น และถ่ายรูป ภายในบรเิวณประกอบด้วยสวนหย่อม รา้นอาหาร 

https://www.daiwaresort.jp/beppu/index.html/


 

ร้านขายของที่ระลึก งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ ของเล่นของสะสมทัง้ญี่ปุ่ น และ
ต่างประเทศ แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดด้ดูดีงึดดูใหค้นเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้ 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่มิยาซากิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ช่องเขาทาคาชิโฮ แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสยีงของจงัหวดั 

มยิาซากิ เกิดจากรอยแตกของภูเขาที่มแีม่น ้าโกคาเซะ ตดัผ่าน 2 ขา้งจะเป็นหนิสูงชนั
เหมอืนหน้าผาทีเ่กดิจากการระเบดิของภูเขาไฟจนมรีูปร่างคดเคีย้วเหมอืนมงักร ซึ่งจะมี
น ้าตก มินาอิโนทาคิที่สูงถึง 17 เมตรอยู่ในช่องเขานี้  (ส าหรบัลูกค้าที่อยากนัง่เรอืชม
ธรรมชาต ิจะมคี่าใชจ่้ายเพิม่เตมิ) 

 
 
 
 
 
 
 
 จากนัน้น าท่านเดนิทางสูเ่มอืง คมุาโมโต้  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SEKIA HOTEL, KUMAMOTO หรือเทียบเท่า 
https://www.sekiahills.co.jp/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต ์+ ขาปยูกัษ์ 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี  คมุาโมโต้ – ซากะ – ศาลเจ้ายโูทคอิุนาริ – ซาเซโบะ –   
 สวนสนุกเฮาสเ์ทนบอช ** ชมเทศกาลทิวลิป + Kingdom of Light ** 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

https://www.sekiahills.co.jp/


 

น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari Shrine) สร้างขึ้นในปีค.ศ. 1688 
เป็นศาลเจ้านิกายชินโต ด้านบนของตัวศาลเจ้าก็เป็นจุดชมววิที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง 
โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ล ิยามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และช่วงฤดูใบไมร้่วงทีใ่บไมจ้ะ
เปลี่ยนเป็นสสีม้แดง สวนหน้าศาลเจ้าก็ยงัมสีะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเล็กๆ เป็นจุด
ถ่ายภาพที่สวยงามอีกจุดหนึ่ง ศาลเจ้าแห่งนี้ เป็นที่ประทับของเทพเจ้าศักดิส์ ิทธิท์ี่
ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพรเกี่ยวกบัการเก็บเกี่ยว ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ  และ
ความปลอดภยั 
 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาเซโบะ น าท่านเขา้ชม สวนสนุกเฮาส์เทนบอช ที่

มธีมีเป็นหมู่บา้นฮอลแลนดข์องประเทศญี่ปุ่ นทีร่วมสถาปัตยกรรม ศลิปะ และวฒันธรรม
ขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์ และดชัท์รวมไว้ด้วยกัน พร้อมสนุกสนานตื่นเต้นกบัสิ่ง
อ านวยความสะดวกนานัปการ ไม่ว่าจะเป็น กงัหนัแบบฮอลแลนด์ ทุ่งดอกไมต้่างๆ เช่น 
ทุ่งดอกทวิลปิ, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรอืแม้กระทัง่ล่องเรอืชมบรรยากาศของเฮา้สเ์ทน็บอช  
หรอืโรงภาพยนตร ์และสวนสนุกแบบตะวนัตก เช่น HORIZON ADVENTURE ชมการ
แสดงฉากน ้ าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าที่ท าได้เหมือนจริงอย่างน่าทึ่ง พร้อมชมทิวทัศน์อัน
สวยงามของเมืองนี้ , FUTURE CAST THEATER GRAND ODYSSEY ให้ท่านร่วม
ผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารต่อสูสุ้ดยิง่ใหญ่นอกอวกาศทีม่ที่านเป็นดาราน าแสดง 
เป็นตน้ 

 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั WATERMARK HOTEL HUIS TEN BOSCH หรือเทียบเท่า 
https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/ 

https://watermarkhotelnagasaki.com/ja/


 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** หลงัอาหารค ่าน าท่านชมงาน Kingdom of Light  งานเทศกาลประดบัไฟ ที่ยิง่ใหญ่

ที่สุดของญี่ปุ่ น ด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง ภาพวิวของแสงสีตระการตาในตอน

กลางคนืบนอาณาจกัรแห่งแสงไฟ ** 

 

 

 

 

 

 
วนัท่ีห้า  ซาเซโบะ – สวนสตรอเบอร์รี่ – ปราสาทเก่าฟุกโุอกะ – สวนสาธารณะ

มาอิซุร ุ(ชมซากรุะ) ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** – ช้อปป้ิงย่านเทนจิน 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บ  และลิ้มรส 
สตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั พเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้  
 
 
 
 
 

 
น าท่านเดนิทางสู ่ฟคุโุอกะ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รสเมนูสุกีข้าป ูเนื้อปหูวานฉ ่า รสชาตกิลมกล่อม พรอ้มเสริฟ์ในทุก
ฤดกูาลใหท้่านไดส้มัผสัรสชาตอิาหารสุดพเิศษสไตลญ์ีปุ่่ นอย่างมคีวามสุขอร่อยกบั
รสชาตปิแูบบดัง้เดมิและรายการอาหารอื่นๆ ทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของรา้น 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทเก่าฟุกุโอกะ และ สวนสาธารณะมาอิซุรุ (ชมซากุระ)   
**ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ** ซากปราสาทที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของปราสาทฟุคุโอกะ
ในช่วงศตวรรษที ่17 ซากเหล่านี้ตัง้อยู่ภายในสวนสาธารณะมาอซิุรุ สวนขนาดเลก็แต่มี
ความสวยงาม และเป็นจุดชมซากุระทีส่วยงามอกีแห่งของเมอืงฟุคโุอกะ 
 

 



 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ย่านเทนจิน เพลิดเพลินกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึอย่าง          
จุใจกบัร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลอืกซื้อสนิค้า และผลิตภัณฑ์ชัน้น านานาชนิด อาท ิ
เครื่องใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า และเครื่องส าอางค ์ฯลฯ 
 

 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั QUINTESSA TENJIN HOTEL, FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
https://quintessahotels.com/fukuoka-tenjin-minami// 

 

วนัท่ีหก สนามบินฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฟคุโุอกะ 
11.35 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

  

https://quintessahotels.com/fukuoka-tenjin-minami/


 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :      มีนาคม 24  -  29 

 
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

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 38,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,500.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 44,900.- 31,500.- 
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 กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ 

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)้ 

 
 
 



 

 
 

 
 

 
 
 
 


