
   



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

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

วนัท่ีสอง โอซาก้า – มิเอะ – หมู่บ้านนินจาอิงะ – ศาลเจ้าอิเสะ – ถนนคนเดิน 
  โอฮาไรมาจิ – ออนเซน็ 
07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว จากนัน้เดนิทางสู่ หมู่บ้านนินจาอิงะ หรอื พิพิธภณัท์นินจา 
อิงะ ทีแ่ห่งนี้ประกอบดว้ยบา้นพกัอาศยัในอดตี หอ้งแสดงนิทรรศการ 2 หอ้ง ส าหรบัจดั
แสดงอาวุธ และวตัถุสิ่งของต่างๆ ที่เกี่ยวกับการเป็นนินจา รวมถึงงานเขียนโบราณ  
ซึง่เป็นของจรงิใหน้กัท่องเทีย่วไดช้มกนั ในช่วงศตวรรษที ่15 ซึ่งเมอืงนี้เคยเป็นสถานที่
สอนวชิานินจามาก่อน จงึอาจเรยีกไดว้่าเป็นบา้นเกดิของนินจาในตระกูลองิะ 
 
 
 

 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
 **พเิศษ! เสริฟ์ท่านดว้ยเซท็สุกี้ยากี้เนื้อมตัสซึากะ คอื 1 ใน 

5 เนื้อ ชัน้ดีของประเทศญี่ปุ่ น ซึ่งเป็นเนื้อคุณภาพดีของ
จงัหวดัมิเอะ ได้คัดพิเศษมาให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ ใน
สไตล์สุกี้ยากี้ พร้อมทัง้ผกัสดต่างๆ เช่น ผกักาดขาว เห็ด
เขม็ทอง ฯลฯ และเครื่องเคยีงต่างๆ ตามฤดกูาล ** 

บ่าย น าท่านสกัการะ ศาลเจ้าอิเสะ ศาลเจ้าที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัมากส าหรบัชาวญี่ปุ่ น ถงึกบั
เอ่ยว่า “ต้องมาสกัการะใหไ้ดส้กัครัง้ในชวีติ” เพราะทีน่ี่ถอืเป็นศาลเจา้แห่งแรกของญี่ปุ่ น 
เป็นศาลเจา้ของผูท้ีน่ับถอืชนิโต และมคีวามเกี่ยวขอ้งโดยตรงกบัราชวงศ์ญีปุ่่ น จงึนับได้
ว่าเป็นศาลเจ้าที่ส าคญัสูงสุด เนื่องจากชาวญี่ปุ่ นนัน้มคีวามเชื่อกนัว่าศาลเจ้าอเิสะนัน้
เป็นที่สถิตย์ของเทพเจ้า Amaterasu หรอื เทพเจ้าพระอาทิตย์ ซึ่งก็ตรงกบัอกีชื่อหนึ่ง
ของประเทศญี่ปุ่ นทีถู่กขนานนามว่าเป็นดนิแดนอาทติยอ์ุทยั หลงัจากนัน้น าท่านเปลีย่น
บรรยากาศเพลิดเพลนิไปกบั ถนนโอฮาไรมาจิ เส้นทางเก่าที่เรยีงรายไปด้วยอาคาร
สไตลญ์ีปุ่่ นดัง้เดมิ ทีม่ที ัง้รา้นคา้ รา้นอาหาร และทีอ่ยู่อาศยั 



 
 
 

 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HINOTANI ONSEN MISUGI RESORT หรือเทียบเท่า 
http://www.misugi.com/ 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
**พเิศษ! ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิด
สไตลญ์ีปุ่่ น พรอ้มกบัขาปยูกัษ์ ไดอ้ย่างเตม็ที ่** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
วนัท่ีสาม มิเอะ – สวนสตรอเบอรร์ี่ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – โอซาก้า –  
  ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็และ

ลิ้มรสสตรอเบอรร์ีจ่ากต้นสดๆ ได้ตามอธัยาศยั และพเิศษสุดอิม่
อร่อยไม่อัน้ ** ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** 

 สมควรแก่เวลา น าทุกท่านเดนิทางสู ่เมืองโอซาก้า  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** เซท็จกัรพรรดิป์ ู

**พิเศษ ! เสิร์ฟท่านด้วย เซ็ทจกัรพรรดิห์ลากหลายเมนูปู ให้ท่านได้ลิ้มลองรสชาติ
อาหารเมนูปูต่างๆ แบบฉบบัร้านดงัไม่ว่าจะเป็นเท็มปุระปู ข้าวอบปู ซุปปู และเมนูปู
อื่นๆ พรอ้มเครื่องเคยีง 

 
 
 
 
 
 

http://www.misugi.com/


บ่าย น าท่านช้อปป้ิงกันอย่างจุใจที่ ย่านชินไซบาชิ ถนนสายช้อปป้ิงที่มคีวามยาวมากถึง 
600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลกี ร้านเสื้อผา้แฟชัน่ชัน้น า รวมถงึร้านอาหาร และรา้น
ขนม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บุพเฟ่ตป้ิ์งย่าง 
**พเิศษ! ใหท้่านไดเ้ลอืกสรรอย่างเตม็ทีไ่ม่ว่าจะเป็นเนื้อสนัใน 
เนื้อสนันอก เนื้อหมูสไลด์ เนื้อไก่หมกัเครื่องเทศ และผกัสด
นานาชนิด ให้ท่านเลือกได้อย่างตามใจชอบเพื่อมาย่างบน
กะทะร้อน พรอ้มทัง้น ้าจิ้มสูตรพเิศษ นอกจากนี้ยงัมซีูชนิานา
ชนิด อุดง้รอ้น พรอ้มทัง้ของมากมาย เคก้ ผลไม ้ไอศกรมี ให้
เลอืกอย่างจุใจ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL HANSHIN OSAKA หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/ 

 
วนัท่ีส่ี โอซาก้า – ตลาดปลาคโุรมง – เมืองโกเบ – พิพิธภณัฑโ์รงบ่มสาเก –  
  มิตซุย เอ้าท์เลต็พารค์ มารีนเพียรโ์กเบ – ย่านโกเบฮารเ์บอรแ์ลนด ์– โอ

ซาก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดปลาคโุรมง ตลาดทีม่ชีื่อเสยีงและเก่าแก่มากทีสุ่ดแห่งหนึ่งของ
เมอืงโอซากา้ จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ครวัของโอซาก้า” ทีน่ี่มบีรรยากาศภายในเป็น
ทางเดนิเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 
160 ร้านค้า ขายทัง้ของสดและแบบพร้อมทาน มีของกินเล่น และอาหารพื้นเมือง
มากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั  
 
 
 
 
 

 

หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโกเบ เขา้ชม พิพิธภณัฑ์โรงบ่มสาเก ซึ่งนับเป็นอกี
หนึ่งแหล่งผลติสาเกที่ดทีี่สุดในโลก ด้วยความ
ตระหนักถึงคุณ ค่ าอัน เก่ าแก่ โรงบ่มสาเก
ฮาคทัซุรุจึงได้จดัสร้างพิพิธภัณฑ์ดงักล่าวขึ้น
เพื่อเป็นการอนุรกัษ์และให้ความรู้แก่คนทัว่ไป 
ในสถานที่ที่ เคยเป็นโรงบ่มสาเกจริง (ที่ตัง้

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/


พพิธิภณัฑด์งักล่าวเคยใชเ้ป็นโรงบ่มสาเกในอดตีเมื่อกว่า 150 ทีแ่ลว้ และใชเ้ป็นโรงพกั
สนิคา้จนกระทัง้สรา้งเป็นพพิธิภณัฑข์ึน้ในช่วงปีค.ศ.1900 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
**พเิศษ! เสริ์ฟท่านด้วยสเต็กเนื้อโกเบ พร้อมผกัสดๆ และเครื่องเคียง ให้ท่านได้ชม
ขัน้ตอนการปรุงกนัอย่างใกลช้ดิ โดยเชฟฝีมอืเยีย่มทีผ่่านการอบรมมาเป็นอย่างด ี** 
 
 

 
 

 
 

บ่าย น าท่านเยอืน มิตซุย เอ้าท์เลต็พารค์ มารีนเพียรโ์กเบ ซึง่เอา้ท์เลต็พารค์แห่งนี้มคีวาม
พเิศษในความสวยงามเพราะที่นี่มกีารตกแต่งที่เป็นเอกลกัษณ์ด้วยแรงบนัดาลใจจาก

บรรยากาศของท้องทะเล และไม่ใช่แค่การ
ตกแต่งเท่านัน้ แต่ทศันียภาพนับว่าสวยงาม
มาก เพราะที่นี่เป็นอกีหนึ่งเอ้าท์เลต็ที่ตัง้อยู่
ตดิกบัอ่าวโอซากา้ มองออกไปจากเอ้าทเ์ลต็
ก็จะพบกับวิวที่สวยงามและ เป็นภาพที่ 
โรแมนติคสุดๆ  นอกจากบรรยากาศที่

สวยงามแล้ว ทุกท่านยงัได้เพลดิเพลินกบัการช้อปป้ิงกนัที่แหล่งรวมสนิค้าน าเข้าและ
สินค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นโกอินเตอร์มากมายกับหลากหลายคอลเลคชัน่  สมควรแก่เวลา 
น าท่านสู่ ย่านโกเบฮาร์เบอรแ์ลนด์ ที่ตัง้
อยู่ที่บริเวณท่าเรือโกเบ นับเป็นย่านที่
รวมทัง้แหล่งช้อปป้ิงและความบันเทิงที่
หลากหลายที่โด่งดงัมากๆ ของเมอืงแห่งนี้ 
ทัง้ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านค้า และสวน
สนุก ซึ่งเป็นจุดนัดพบที่นิยมของชาวเมอืง 
ท่านสามารถเดนิเล่นตามทางเดนิรมิน ้าเพือ่ชื่นชมบรรยากาศแบบคลาสสกิ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บุฟเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด 
**พิเศษ! ร้านบุฟเฟ่ต์ที่มีชื่อที่สุดของเมืองโกเบ ให้ท่านได้
เลือกอร่อยกันเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นอาหารญี่ปุ่ น หรอือาหาร
แบบตะวนัตก เช่น กุ้งนึ่ง พาสตา้หลากเสน้ พซิซ่าหลากหน้า 
ซูชหิลากแบบ น ้าซุปหลากรส สลดัผกัสดหลายหลาย และยงั
มขีนมปังนานาชนิดกบัของหวานใหเ้ลอืกจนจุใจ 



น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HANSHIN OSAKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/ 
  

วนัท่ีห้า โอซาก้า – ปราสาทโอซาก้า (เข้าชมด้านใน) – สนามบินคันไซ – 
กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมด้านใน ) 
หนึ่งในแลนด์มาร์คส าคัญของเมืองโอซาก้า เป็น
หนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมาเที่ยวโอซาก้าก็
ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่
ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วย
ก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนิชโินมาร ุ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
**พิเศษ ! ให้ท่านเต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปุ่ น 
เสริ์ฟท่านด้วยวตัถุดิบที่คดัพิเศษทัง้เนื้อหมู และเนื้อววัมา
เพือ่ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาต ิพรอ้มทัง้ผกัสดนานาชนิด  

บ่าย  สมควรแก่เวลา จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ 
17.35 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 
21.25 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

  

https://www.hankyu-hotel.com/hotel/hs/hanshin/


อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :   13  –  17 เมษายน 

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท 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

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 32,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,900.- 29,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 44,900.- 26,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



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 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช 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% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 

 



 


