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วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.00 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 – ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ 
07.30 น. ถึงสนามบินคนัไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพธิีการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร

เรยีบรอ้ยแลว้  
 
 
 
 

 
จากนัน้น าทุกท่านสู่ ยูนิเวอรแ์ซล สตูดิโอ สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทิงใหก้บัคนแถบ
ภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของบรษิทัสรา้งภาพยนตร ์HOLLYWOOD 
ชื่อดงันัน่คือ UNIVERSAL STUDIO ซึ่งภายในได้จ าลองสตูดิโอจากภาพยนตร์เรื่อง
ดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย โดยเริม่จากภาพยนตรเ์รื่องแรกทีส่รา้งชื่อเสยีง
ให้กบัสตีเวน สปีลเบิร์ก คอื E.T. ซึ่งเป็นการนัง่จกัรยานไปพร้อมกบัอีที และเดนิทาง
ข้ามจักรวาลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิด ต่อจากนัน้ ไปยังสตูดิโอของ TERMINATOR 
ภาพยนตรค์นเหล็ก ที่สร้างชื่อให้กบัดาราดงั อารโ์นลด์ ชวาซ์เซเน็กเกอร์ ท่านจะได้ดู
ภาพยนตรท์ีไ่ม่ไดฉ้ายตามโรงหนงัแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวม
กระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นันอกจอเลยทเีดยีว 
จากนัน้ ไปต่อยังสตูดิโอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D 
สไปเดอรแ์มนหรอืไอแ้มงมุมผูโ้ด่งดงั เมื่อไดม้าดูแบบการฉายภาพสามมติเิทคนิคพเิศษ 
4KHD×3D แลว้ ท าใหเ้หมอืนกบัตวัละครมาอยู่ตรงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิ
หลายเท่า ต่อด้วยเครื่องเล่นที่สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความกล้า นัน่คอื HOLLYWOOD 
DREAM THE RIDE มีการน าเพลงแนว HIP HOP คลาสสิค หรือ J-POP มาใช้เป็น 
BGM ขณ ะเค รื่ อ งเล่ นท ะยานขึ้น ฟ้ า พ  ร้อมทั ้งพ บกับ โซน ให ม่  UNIVERSAL 
WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตล์ครอบครวัให้ท่านไดเ้พลดิเพลนิกบัตวัการต์ูน 
สุดน่ารกัชื่อดงัของญีปุ่่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME STREET  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 



 

บ่าย ให้ท่านได้สนุกสุดเหวีย่งกนัต่อกบัตัว๋เต็มวนัไม่จ ากดัจ านวนครัง้ ซึ่งธมีพารค์ใหม่ล่าสุด 
The Wizarding World of Harry Potter ภายในธีมพ าร์ค จ าลองสถานที่ ส าคัญ
มากมายทีป่รากฎในภาพยนตรแ์ฮรี ่พอตเตอรท์ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, 
หมู่บา้นฮอกสม์ีด้, รา้นฮนันีดุกส ์และรา้นไมก้ายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครื่องเล่น
สุดล ้าด้วยเทคโนโลยี 4K สนุกกับตัวคาแร็คเตอร์สีเหลือง “มินเนี่ยน” โดยการนัง่ 
ซีมูเลเตอร์ตลุยไปกับภาพยนตร์จอโค้งขนาดใหญ่ เครื่องเล่นใหม่นี้ เป็นแบบ 3D-
RIDE ที่เน้นความตลกและสนุกสนาน ซึ่งมีฉากต่างๆ อยู่ภายในห้องทดลองของ 
GRU จอมวายร้าย ซึ่งเป็นหวัหน้าของเหล่า MINION นัน่เอง บรเิวณโซน “มินเนี่ยน
พาร์ค” จะตกแต่งเป็นมินเนี่ยนสีเหลืองสดใสในอิริยาบทน่ารักสุดกวน ชวนให้น่า
ถ่ายภาพทุกมุม นอกจากนี้ยงัมรี้านขายของที่ระลกึ คาเฟ่ และรา้นอาหาร มเีมนูพเิศษ 
อย่างเช่น แฮมเบอรเ์กอรม์นิเน่ียน และราเมง็มนิเน่ียน  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
**พิเศษ! ใหท้่านไดท้านบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิม้รสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมี่ยม พเิศษเนื้อ
วากวิ และซอฟดริง้ไม่อัน้** 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA NEW HANKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybu
siness&utm_medium=organic 
 

วนัท่ีสาม       โอซาก้า – เกียวโต – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – วดัเบียวโดอิน – นาบานาโนะ 
 ซาโตะ (สวนทิวลิป + ILLUMINATION) – นาโกย่า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 

 
  น าท่านเดินทางสู่ เมืองเกียวโต เพื่อไปยงัสถานที่ส าคญัอันวิจิตรงดงามอีกแห่งคือ  

ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสมัผสัและเก็บภาพความสวยงามกบัโทรอิ ิ(ซุ้มประตูสสีม้) 
นับหมื่นที่เรยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ที่มคีวามงดงาม 
และที่นี่ยงัเป็นศาลเจ้าที่มผีูค้นจ านวนมากมาสกัการะขอพร เนื่องจากเชื่อว่ารูปปั้นสุนัข
จิง้จอกทีศ่าลเจา้แห่งนี้ เป็นผูส้ง่สารใหก้บัเทพเจา้แห่งการเกบ็เกี่ยว และยงัถูกน ามาเป็น
ฉากหนึ่งของภาพยนต์ชื่อดงัเรื่องเดอะ เมมมวัรี่ ออฟ เกอิชา ต่อด้วย จากนัน้น าท่าน
เดินทางสู่ วดัเบียวโดอิน วดัเก่าแก่ทางพุทธศาสนาตัง้อยู่ในเมืองอุจิ เป็นสถานที่
สวยงามมากและได้รบัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกจากองคก์ารยูเนสโกในปีค.ศ.1994 

https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic
https://www.hankyuhotel.com/hotel/hh/osakashh?utm_source=googlemybusiness&utm_medium=organic


 

ในฐานะส่วนหนึ่งของอนุสาวรยีท์างประวตัศิาสตร์เกยีวโต วดัเบียวโดมอีาคารหลกัของ
วัดคือศาลาฟีนิกซ์ สร้างเสร็จในปีค.ศ.1053 เป็นศาลาไม้ล้อมรอบด้วยสระน ้ าที่
ประดษิฐานพระพุทธรปูอมติาภะ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สวนนาบานาโนะ ซาโตะ สวนดอกไมท้ีม่ดีอกไมบ้านสะพรัง่

บนเนื้อที่ประมาณ 3 แสนตารางเมตร ทุ่งดอกไม้ขนาดใหญ่เริ่มจากเรือนกระจก
เพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดู
ใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลีย  และ 
ดอกคอสมอสในฤดใูบไมร้่วง เป็นทศันียภาพงดงามที่ตดิตาตรงึใจ ชมเทศกาลสุดโรแมน
ติกกับการลอดอุโมงค์ไฟฟ้าที่ประดับด้วยดวงไฟหลากสีกว่าล้านดวง (ซึ่งจะเริ่ม
ประมาณ 6 โมงเยน็) 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั ภายในสวนนาบานาโนะ ซาโตะ 
(คืนเงิน 2,000 เยน)  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NAGOYA CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.castle.co.jp/plaza/  
 

วนัท่ีส่ี นาโกย่า – อิ สึ  – สวนสตรอเบอร์รี่  – สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค –  
หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก – ทะเลสาบคาวากชิุโกะ – ออนเซน็  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองอิสึ เพื่อไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ เพลดิเพลินกบัการเก็บและ 
ลิม้รสสตรอเบอรร์ีจ่ากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั และพเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สะพานมิชิม่า สกายวอร์ค สะพานแขวนที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ 

“Mishima Skywalk ตัง้อยู่บรเิวณเมอืงมชิมิะ จงัหวดัชสิึโอกะ มคีวามยาวถงึ 400 เมตร 
และสูงจากพื้นดิน 70.6 เมตร จึงกลายเป็นสะพานที่ยาวที่สุดแห่งใหม่ สามารถชม
ทศันียภาพแบบ 360 องศา หรอืที่เรยีกว่าพาโนราม่า สถานที่แห่งนี้มชีื่อเสยีงมากจน
ได้รบัสมญานามว่า ทางเดนิบนสวรรค์ ผู้ที่มาเยี่ยมเยยีนสะพานแห่งนี้จะรูส้กึราวกบัว่า
เดินอยู่บนทรวงสวรรค์ จากนั ้นน าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮักไก เป็นจุด
ท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหล่งรวบรวมของฝาก



 

พื้นเมือง เช่น ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ  อีกมากมาย 
นอกจากนี้ภายในหมู่บา้นยงัมบี่อน ้าแร่ธรรมชาต ิใหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย จากนัน้ได้
เวลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่ทะเลสาบคาวากชิุโกะ  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.tominoko.net/ 

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

วนัท่ีห้า ทะเลสาบคาวากชิุโกะ – ชมซากรุะท่ีทะเลสาบคาวากชิุโกะ 
       ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** – โตเกียว – ชินจกูชุ้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 

น าท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวากุชิโกะ ชมซากุระบริเวณทะเลสาบคาวากุชิโกะ  
(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) สมัผัสกับความยิ่งใหญ่ของภูเขาฟูจิ และความงดงามของ
ซากุระ ไปกับงานเทศกาลชมซากุระที่จะจดัขึ้นที่บรเิวณทะเลสาบคาวากุชิโกะเป็น
ประจ าทุกปี โดยมีชื่องานว่า “Fuji Kawaguchiko Cherry Blossom Festival” บริเวณ
ทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุชโิกะ ใกล้กบัทางเดนิแถบ Enkei Hall โดยภายใน
งานจะได้ชมซากุระที่เบ่งบานกนัอย่างสวยงามกบัทิวทศัน์ของทะเลสาบคาวากุชโิกะ 
และมภีูเขาฟูจอิยู่เบือ้งหลงั จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
**ลิม้รสเซต็ปไูคเซก ิรา้นดงัแห่งเมอืงโตเกยีวทีป่รุงแบบพถิพีถินัใหท้่านไดล้ิ้มลอง** 

บ่าย น าท่านเขา้สู่ ย่านชินจูก ุย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อของกรุงโตเกยีว ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบั
การเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
ซานรโิอชอ็ป  เสือ้ผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร ์รวมไปถงึ
เครื่องส าอางคย์อดนยิมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 

http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/


 

**หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะ
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั** 
 

วนัท่ีเจด็ โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วัดอาซะกุสะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่ 
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปป้ิงของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน  

แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมยั 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์ 
เป็นต้น ให้ท่านอสิระในการเลอืกซื้อของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ นก่อนกลบั
กรุงเทพฯ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :      เมษายน   12   –  17 

 
 
 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 64,900.- 42,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 58,500.- 38,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 21,900.- 34,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,500.- 11,500.- 



 

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 
- 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 ลูกค้าทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน ณ 

วนัเดนิทางได ้



 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. 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)้ 

 



 

 
 
 
 


