
  



วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย  
  เท่ียวบินท่ี TG 622 
 

วนัท่ีสอง โอซาก้า– ตลาดปลาคโุรมง – ปราสาทโอซาก้า ( ด้านใน ) – มิเอะ –  
                   นาบานาโนะ ซาโตะ ( การแสดงไฟในฤดหูนาว ) 
07.20 น. เดินทางถึง สนามบินคันไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง     

และศุลกากรเรยีบรอ้ยแล้ว จากนัน้น าท่านไปยงั ตลาดปลาคุโรมง ตลาดที่มชีื่อเสยีง
และเก่าแก่มากที่สุดแห่งหนึ่งของเมอืงโอซาก้า จนไดร้บัสมญานามว่าเป็น “ครวัของโอ
ซาก้า” ที่นี่มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดินเล็กๆ ทอดยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้ง
ทางจะเต็มไปด้วยร้านค้าต่างๆ กว่า 160 ร้านค้า ขายทัง้ของสดและแบบพร้อมทาน          
มขีองกนิเล่น และอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิดใหไ้ดช้มิกนั 
 
 

 
 
 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมดา้นใน ) หนึ่งในแลนด์มารค์ส าคญัของเมอืง 

โอซาก้า เป็นหนึ่งในจุดท่องเที่ยวหลักที่ใครมา
เที่ยวโอซาก้าก็ต้องเดินทางมาที่นี่ด้วย หอคอย
ปราสาทจะมอียู่ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาท
ถูกล้อมรอบด้วยก าแพ งหินคอนกรีต , คูน ้ า         
และสวนนิชิโนมารุ  จากนั ้นน าท่ านเดินทางสู ่          
สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ เป็นสถานที่

ท่องเที่ยวยอดนิยมซึ่งมดีอกไมส้วย ๆ มากมายพรอ้มหลากหลายกว่า 40 ชนิด รวมถงึ
ซากุระ ทวิลปิ และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย) ที่เบ่งบานตามฤดูกาล ซึ่งท่านสามารถ
รื่นรมยก์บัความงามของดอกไม ้ไม่ว่าจะมาเยอืนในฤดกูาลใดกต็าม ในช่วงฤดูหนาวทีน่ี่
จะมีการจดังานประดบัไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่ น รวมไปถึงการประดับไฟในอุโมงค์     



ยาว 200 เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี้ภายในสวน ยงัมรีา้นอาหารไว้คอย
ตอ้นรบันกัท่องเทีย่วอกีดว้ย 

  
 
 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยัภายในสวน (คืนคปูองมูลค่า 1,000 เยน) 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL KEIHAN NAGOYA หรือเทียบเท่า 
https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/ 

 
วนัท่ีสาม นาโกย่า – สวนสตรอเบอรร์ี่ ( ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) – สวนดอกไม้ 
  ฮามามตัสึ – ศาลเจ้าฟจิูเซน็เกน็ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู ่สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลนิกบัการเกบ็

และลิ้ ม รสสตรอ เบอร์รี่จากต้นสดๆได้ต ามอัธยาศัย           
พเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ ( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ )   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น )  
บ่าย น าท่านเที่ยวชม สวนดอกไม้ฮามามตัสึ สวนดอกไม้ขนาดใหญ่ ด้วยพื้นที่ที่กว้าง

ขนาด30,000 ตารางเมตร ซึ่งมดีอกไม้นานาพนัธุ์และต้นไม้ต่างๆ มากถงึ 3,000 ชนิด 
ใหทุ้กท่านไดเ้พลดิเพลนิและถ่ายภาพประทบัใจกนัไดเ้ตม็ที ่ 
 
 
 
 
 
 

 
 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฟูจิเซ็นเกน็ ส่วนหนึ่งของมรดกโลกทางวฒันธรรม
ภู เขาฟู จิ (ขึ้นทะเบียนเดือนมิถุนายนปีเฮเซที่  25) เป็นสถานที่ทางความเชื่ อ                   

https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/


ซึ่งช่วยพสิูจน์ให้เหน็ถงึคุณค่าต่อคนหมู่มากของภูเขาฟูจ ิและส่วนหนึ่งของมรดกโลกที่
ขาดไม่ได ้

 
 
 
 
 
 
 
 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
** 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 ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) – โอชิโนะฮกัไก – โตเกียว –  
  ช้อปป้ิงชินจกู ุ
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางไปยัง ภูเขาไฟฟูจิ ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สญัลักษณ์ของ
ประเทศญี่ปุ่ น ชมความงามของภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิ ์และสวยงามจนได้รบัการยกย่องว่า
เป็นภูเขาไฟที่สวยทีสุ่ดในโลกขนาดไม่มลีูกใดมาเทยีบเคยีงได้ และมคีวามสูงประมาณ 
3,776 เมตร (12,388 ฟุต) ได้รบัรองจากองคก์รยูเนสโก ให้เป็นสถานทีท่่องเที่ยวมรดก

http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html


โลกด้านวฒันธรรม เมื่อเดือนมิถุนายนพ.ศ. 2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 ของ
ประเทศญีปุ่่ น 

 
 
 
 
 

 
หลงัจากนัน้เดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะ ฮกัไก ซึ่งเป็นจุดชมววิภูเขาไฟฟูจทิี่สวยงาม
ทีสุ่ดอกีจุดหนึ่งที่ได้รบัความนิยมจากนักท่องเทีย่วชาวญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก และทีน่ี่ยงัมี
บ่อน ้าศกัดิส์ทิธิอ์นัแสนบรสิุทธิซ์ึง่เกดิจากน ้าฝนไหลผ่านดา้นบนภูเขาไฟฟูจแิละผ่านเขา้
มาภายใน และสุดทา้ยไหลลงสู่ดา้นล่างใชเ้วลายาวนานถงึ 3-4 ปี ซึ่งน ้าในบ่อนี้ชาวบา้น
เชื่อกนัว่าถ้าน ามาดื่มนอกจากจะไดค้วามสดชื่นจากการลิ้มรสน ้าอนับรสิุทธิ ์ยงัจะท าให้
สุขภาพแขง็แรงและจะมโีชคดอีกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ( เซท็อาหารญ่ีปุ่ น ) 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มหานครโตเกียว เพื่อช้อปป้ิง ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มี

ชื่ อ เสี ย งข อ งก รุ ง โต เกี ย ว  ให้ ท่ า น ไ ด้
เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด
ไม่ว่าจะเป็นร้านร้อยเยน สินค้าแบรนด์เนม 
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็อป เสื้อผ้า
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ 
ไทเกอร์ รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ยอดนิยม
อย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ( เมนูชาบู ชาบู บุฟเฟ่ต์สไตลญ่ี์ปุ่ น ) 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL AKASAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 

 

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

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ใหท้่านไดเ้ลอืกอสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซือ้ทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
รวมค่าเดนิทางโดยรถไฟ ( ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เดก็อายุต ่ากว่า 12 ปี

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html


ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท ) เชญิท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
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

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL AKASAKA EXCEL TOKYU หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 
 

วนัท่ีหก  โตเกียว – วดัอาซากสุะ – โอไดบะ ( ห้างไดเวอรซิ์ต้ี ) –  
   มิตซุย เอ้าทเ์ลต็พารค์ คิซาราสึ – สนามบินฮาเนดะ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม วดัอาซากสุะ ซีง่เป็นวดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในกรุงโตเกยีว ภายในยงัมอีงคเ์จา้
แม่กวนอมิทองค าประดษิฐานอยู่ นอกจากนี้ท่านจะได้เหน็โคมไฟสแีดงขนาดยกัษ์ที่มี
ความสูงถงึ 4.5 เมตร จากนัน้น าท่านเยอืน เกาะโอไดบะ ห้างไดเวอรซิ์ต้ี แหล่งรวม
รา้นค้า เสื้อผ้าแฟชัน่ รา้นอาหารรวมถงึร้านขายของที่ระลกึต่างๆ มากมาย และพเิศษ
ส าหรบัผู้ที่ชื่นชอบหุ่นยนต์กนัดัม้ ที่นี่มหีุ่นยนต์กนัดัม้ รุ่น RX-0 ยูนิคอร์น ซึ่งมขีนาด
ใหญ่มคีวามสงูเกอืบ 20 เมตรคอยตอ้นรบัท่านอยู่  
 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ มิตซุย เอ้าท์เล็ตพาร์ค คิซาราสึ เอ้าท์เล็ตที่เป็นที่นิยมในหมู่คน

ญี่ปุ่ นเป็นอย่างมาก บนพื้นที่ประมาณ 45,800 ตารางเมตร ท าให้มจี านวนร้านค้าถึง 

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html


308 ร้าน นับเป็นศูนย์การค้าที่ใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น โดยมีพื้นที่ส าหรับ
พกัผ่อน อาท ิการเ์ดน เทอรเ์รซ คาเฟ่, Valet Parking บรกิารรบัฝากกระเป๋าเดินทาง 
และเลานจท์ีอ่อกแบบและตกแต่งเน้นกลิน่อายความเป็นธรรมชาตอิย่างสงูสุด  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามฮาเนดะ เพือ่เตรยีมตวัเดนิทางสูก่รุงเทพฯ 
 

วนัท่ีเจด็ สนามบินฮาเนดะ – กรงุเทพฯ 
00.20 น.  ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 661 
04.50 น.  เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 
 

  



อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  13 – 19 เมษายน 

 
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

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 63,900.- 38,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 57,900.- 35,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,900.- 31,900.- 
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 
 

ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 



- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล์ จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ ยนตัวผู้

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)้ 



 


