
  



วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า  
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – อาราชิยาม่า – สะพานโทเกท็สึเคียว – วดัเทน็ริวจิ – ป่าไผ่ –  
  รถไฟสายธรรมชาติ (อาราชิยาม่า – คาเมโอกะ) – ฮามามตัสึ 
07.30 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองอาราชิยาม่า น าท่านเที่ยวชม 
สะพานโทเกท็สึเคียว ชมสะพานที่สวยงาม และ
ถูกเลื่องลือว่าเป็นจุดชมววิที่สวยที่สุดอีกแห่งใน
เกยีวโต ซึ่งเป็นอกีหนึ่งบรเิวณทีช่าวญี่ปุ่ นชื่นชอบ
มาพกัผ่อนหย่อนใจ ต่อดว้ยเทีย่วชม วดัเท็นริวจิ 
(ชมสวน) วัดที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ 

ของวดัในเกยีวโต และยงัเป็นหนึ่งใน 5 วดัมรดกโลกที่มชีื่อเสยีงที่สุดของเมอืงเกยีวโต 
จากนัน้น าท่านชม ป่าไผ ่ตัง้อยู่ในย่านอาราชยิาม่า แห่งเมอืงเก่าเกยีวโต ใหท้่านเดนิชม 
จุดถ่ายภาพแนะน าส าหรบัผูท้ีเ่ดนิทางมาเทีย่วเกยีวโต 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านนัง่ รถไฟสายธรรมชาติ สายนี้แล่นเลียบ

ภูเขาตามแนวเทอืกเขาอาราชยิาม่าชมววิแม่น ้า และ
ทิวเขา จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองฮามามัตสึ  
(ใชเ้วลาในการเดนิทาง 3.20 ชัว่โมง) 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  
พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหมู ไก่ ววั 
ขนมหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.act-okura.co.jp/ 

 
 
 
 

https://www.act-okura.co.jp/


วนัท่ีสาม       ฮามามตัสึ – เทศกาลดอกไม้ Hamamatsu Flower Park (ดอกทิวลิป+
ซากรุะ) – สวนสตรอเบอรร์ี่ – โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ –  

 ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 

 
 

น าท่านเดินทางสู่  เทศกาลดอกไม้  Hamamatsu Flower Park (ดอกทิวลิป และ
ซากุระ) งานดอกไมท้ีท่ะเลสาบ Hamana ประจ าปีทีเ่มอืงฮามามตัสจึงัหวดัชซิโึอกะ โดย
งานจะจดัขึน้ภายใต้ธมี สวนซากุระและดอกทวิลปิทีส่วยทีสุ่ดในโลก งานแบ่งออกเป็น 2 
โซนคือ Hamamatsu Flower Park และ Hamanako Garden Park ที่จะได้พบกับต้น
ซากุระกว่า 1,500 ต้น และทวิลปิอกีกว่า 50,000 ต้น และสถานที่แห่งนี้ยงัรวบรวมพนัธุ์
ดอกไม้แทบจะครบทุกชนิด เรยีกได้ว่า มาที่นี่ที่เดียวดูดอกไม้ได้ครบทุกสายพนัธุ์เลย 
จากนัน้น าท่านเดินทางไปยัง สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรส 
สตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดใหท้่านอิม่อร่อยไม่อัน้  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู ่โกเทม็บะ พรีเม่ียม เอ้าต์เลต็ แหล่งชอปป้ิงเสือ้ผา้ กระเป๋า สนิคา้ 

แบรนด์เนมยอดนิยม ซึ่งมสีนิค้าลดราคาทัง้ปี และรายชื่อร้านค้ายอดนิยม อาทิ Issey 
Miyake / Pleats Please, Gucci, Dior, Tag Heuer, Coach, Swatch, Ray-Ban, ck 
Calvin Klein, Sanrio, Puma, New Balance, Replay, Nike, Hush Puppies, Disney, 
Lego, Samsonite, Levi’s, Regal, Timberland, The North Face, Tommy Hilfiger, 
Ralph Lauren Home, Lacoste, G-Shock, Harrods Old England, Hugo Boss, 
Dunhill, Prada, Paul Smitch, Cath kidston, GAP 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบยามานาคะโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น  
ขาปูยกัษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นต ารบั หรอืจะเป็น 
เทม็ปุระที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสริ์ฟผกัเครื่องเคยีง นอกจากนี้ยงัมซีารุโซบะ 
เสน้เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกะหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ่๋น และมโิซะซุป *** 

http://fujimatsuzono.com/


---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ----  
 

วนัท่ีส่ี ทะเลสาบยามานาคะโกะ – หุบเขาโอวาคุดานิ (รถบสั) – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ
โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

 
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาโอวาคดุานิ หรอืหุบเขานรกเป็นหุบเขาทีม่รีะดบัความ
สงู 1,040 เมตร ตัง้อยู่ในอุทยานแห่งชาตฮิาโกเน่ เกดิขึน้จากการระเบดิของภูเขาไฟเมื่อ
ประมาณ 3 พนัปีก่อน และในปัจจุบนัก็ยงัเป็นภูเขาไฟที่ยงัไม่สงบ โดยดา้นบนของหุบ
เขาจะมีควันสีขาวๆ พวยพุ่งอยู่ตลอดเวลา นอกจากนัน้ด้านบนยังมีบ่อน ้ าร้อนแร่
ก ามะถนัทีม่คีวามร้อนถงึ 80 องศาเซลเซยีส ซึ่งสามารถต้มไข่ให้สุกได ้และไข่ที่ต้มนัน้
เมื่อสุกแล้วแกะเปลอืกออกจะกลายเป็นไข่สดี า ที่เชื่อกนัว่าหากใครได้กนิไข่ด า 1 ฟอง 
จะมอีายุยนืขึน้ไปอกี 7 ปี จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ล่องเรือทะเลสาบอาชิ กบัเรอืแฟน
ตาซีโจรสลดัชมความงามของทะเลสาบอนัดบัหนึ่งในญี่ปุ่ น ซึ่งได้ก่อตวัจากลาวาของ
ภูเขาไฟ ท่านจะไดส้มัผสักบัทศันียภาพทีส่วยงามดัง่ภาพวาดสะทอ้นลงสูท่ะเลสาบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย   จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่ ย่านชินจูก ุย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อของ

กรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนด์
เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็อป เสื้อผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่าง 
โอนิทสึกะ ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรเีมี่ยม เต็มอิ่มกบัเนื้อหมู เนื้อววัที่คดัสรรมา
อย่างด ีลวกพรอ้มผกัสดใหม่ และเต้าหูแ้สนอร่อย ทานคู่กบัขา้วสวยรอ้นๆ เสริฟ์พรอ้ม
น ้าจิม้รสเดด็ และซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW OTANI MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.newotani.co.jp/makuhari/ 
 

https://www.newotani.co.jp/makuhari/


วนัท่ีห้า โตเกียว – *** อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือ ซ้ือทวัรเ์สริม
โตเกียวดิสนียแ์ลนด ์ เดินทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ          
3,000 บาท, เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ  2,400 บาท) *** 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านเลอืก อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
ต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้นในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถม
ทะเล ออกไปสมัผสักบัเครื่องเล่นในหลายรูปแบบ เช่น ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ใน
อวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั HAUNTED MANSION บ้านผสีงิ, 
ตื่นเต้นกบั SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภยัในป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืน
บ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข้าไป
อยู่ในโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NEW OTANI MAKUHARI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.newotani.co.jp/makuhari/ 
 

วนัท่ีหก  โตเกียว – สวนจิโดริกะฟจิุ (ชมซากรุะ) – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ –      
   กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านชมซากุระที ่สวนจิโดริกะฟุจิ ถอืไดว้่าเป็นจุดชมซากุระทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
โตเกยีวช่วงประมาณปลายเดอืนมนีาคม – ต้นเดอืนเมษายน โดยมจุีดเด่นที่ต้นซากุระ
ขนาดใหญ่รายลอ้มรอบสวน Kitanomaru Park ดา้นใน และโน้มกิง่ลงคูน ้า เป็นทางเดนิ
กว่า 700 เมตร นอกจากนี้คนญี่ปุ่ นยงันิยมเช่าเรอืเพือ่ชมบรรยากาศจากเรอืพายในคูน ้า 
และยงัมกีารประดบัไฟตอนค ่าในช่วงทีซ่ากุระบานอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 

https://www.newotani.co.jp/makuhari/


บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัย่านช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น
แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ 
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ  
 

******************************************************** 

  



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง : 29 มีนาคม – 03 เมษายน 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 หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราน้ีรวม 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 53,900.- 37,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 48,500.- 33,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,500.- 29,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- 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 สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้

50% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 
 



 

 


