
  

 



  

วนัแรก กรงุเทพฯ – เซนได 
20.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองเซนได ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 626 
 
วนัท่ีสอง เซนได – อิวาเตะ – วดัชูซนจิ – ล่องเรือชมหุบเขาเกบิเคย์ – นารุโกะ

ออนเซน็ – ออนเซน็  
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเซนได ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว เดินทางสู่ เมืองอิวาเตะ เพื่อเที่ยวชม วดัชูซนจิ เป็นวดัของ
พระพุทธศาสนานิกายเซน สร้างขึ้นครัง้แรกโดยพระจิคาคุไดชิ ต่อมาตระกูลฟูจวิาระ

แห่งโอชูได้ย้ายที่ตัง้วดัจากเอซาชิไปยงัฮิราอิซูมิ
ปัจจุบนัคอืเมอืงโอชู ภายในวดัชูซนจมิวีหิารขนาด
ใหญ่ รวมถึงเจดีย์กว่า 40 แห่ง และมพีระสงฆ์จ า
วัดที่นี่ราว 300 รูป นอกจากนี้ยังมีประวัติความ
เป็นมาและสถานทีน่่าสนใจมากมาย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาเกบิเคย์ เพื่อเรอืล่องไปตามล าน ้าประมาณ 90 นาท ีบรเิวณ

จุดแวะผู้โดยสารต้องออกจากเรอื จากนัน้เดนิไปประมาณ 15-20 นาทีเขา้สู่หุบเขา ซึ่ง
จากจุดนัน้สามารถมองเห็นก้อนหนิขนาดใหญ่
รปูร่างคล้ายจมูกสงิโต นักท่องเทีย่วสามารถซื้อ
หนิโชคดเีพื่อขอพรและโยนไปยงัหน้าผาฝัง่ตรง
ข้ามแม่น ้ าได้ นอกจากนี้ยังสามารถชมความ
งามและชมพฤกษานานาพันธุ์ ได้ทั ้งสี่ฤด ู
หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่นารโุกะออนเซน็ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Naruko Kanko Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.narukokankouhotel.co.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม *** เซต็อาหารญีปุ่่ น *** 
** พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ** 
 

http://www.narukokankouhotel.co.jp/


  

วนัท่ีสาม นารุโกะออนเซ็น – หมู่บ้านกินซังออนเซ็น – ซาโอะ – หมู่บ้านสุนัข
จ้ิงจอกซาโอะ – พิพิธภณัฑซ์าโอะโคเคชิ – เซนได – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านกินซงัออนเซ็น เป็นเมอืงน ้าพุรอ้นที่เงยีบสงบในภูเขาของ

จงัหวดัยามากาตะ เดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรบัปรุงและพัฒนาใหม่  มี
ชื่อเสียงเป็นอันดบัต้นๆ ของประเทศญี่ปุ่ นว่าเป็นเมืองออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วย
หอ้งพกัแบบเรยีวกงัทีเ่รยีงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า ทีน่ี้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรียี์
ญี่ปุ่ นชื่อดงั โอชิน และ เป็นโมเดลต้นแบบให้กับอนิเมะเรื่อง “มิติวญิญาณ (Spirited 
Away)” ด้วยให้ท่านได้เดินเล่นเก็บภาพประทบัใจกับบ้านโบราณ  หรอื ออนเซ็นเท้า
คลายความเมื่อยลา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อชม หมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ ซึ่งเปิดให้เขา้ชม

ตัง้แต่ปีค.ศ.1990 ภายในหมู่บ้านมสีตัว์นานาชนิดกว่า 100 ตวั รวมไปถึงสุนัขจิ้งจอก
กว่า 6 สายพนัธุ์ที่วิง่ไปมาได้อย่างอสิระในพืน้ทีก่วา้ง ท่านสามารถเขา้ถงึตวัสตัว์ต่างๆ
ได้อย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังสามารถป้อนอาหาร
และอุ้มสุนัขจิ้งจอกได้ (มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม) ซึ่ง
ชาวบ้านมีความเชื่อว่าสุนัขจิ้งจอกมีวิญญาณของ
เทพอนิารโิอคาม ิหรอืเทพเจา้ของศาสนาพุทธชนิโต
อยู่ เป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์ของการเกษตร
(ขา้ว,ใบชา) และความเจรญิรุ่งเรอืง จากนัน้เดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ซาโอะโคเคชิ ซึ่งเป็น

ตุ๊กตาโบราณที่ได้รับการอนุรักษ์มายาวนาน โดย
ตุ๊กตาโคเคชิเป็นที่ รู้จ ักในประเทศต่างๆ ว่าเป็น
สญัลกัษณ์ที่บ่งบอกถึงประเทศญี่ปุ่ น เพราะลกัษณะ
ของตุ๊กตามกีารคงเอกลกัษณ์แบบญี่ปุ่ นดัง้เดมิเอาไว ้
จงึมกีารประดษิฐ์ตุ๊กตาโคเคชเิพื่อท าเป็นของฝากและ

ของตกแต่งบา้น พเิศษ! ใหท้่านไดว้าดตุ๊กตาโคเคชเิพือ่เป็นทีร่ะลกึ 



  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Akiu Grand Hotel หรือเทียบเท่า 
https://www.akiugrand.com/ 

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

วนัท่ีส่ี เซนได – ก าแพงหิมะท่ีถนนสายซาโอะ เอโค่ ไลน์ – ปราสาทสึรุกะ (ชม
ด้านใน) – อินาวาชิโระ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงหิมะท่ีถนนสายซาโอะ เอโค่ ไลน์ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) 

บริเวณถนนที่ตัดผ่านภู เขาซาโอะมีชื่อว่า           
ซาโอะ เอโค่ ไลน์เป็นถนนที่เชื่อมต่อจงัหวดั
ยามากาตะกบัจงัหวดัมยิาง ิโดยในฤดหูนาวจะ
มีหิมะที่ตกหนักมากจนต้องท าการปิดถนน 
และเมื่อเปิดถนนในช่วงต้นฤดูใบไม้ผล ิก็จะมี
ก าแพงหิมะที่สูงหลาย (เปิดให้ชมได้ตัง้แต่

วนัที ่10–14 เมษายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น.)  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคา 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทสึรุกะ (ชมด้านใน) 

หรอืเรยีกอกีชื่อหนึ่งว่า ปราสาทนกกระเรยีน เป็น
สญัลักษณ์ของจงัหวดัฟุคุชิมะ ถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ.1384 ภายหลงัถูกท าลายในปีค.ศ.1874 และ
บูรณะใหม่ให้งดงามแบบดัง้เดิม โดยเฉพาะ
ในช่วงฤดูหนาวที่มหีมิะโปรยปรายปกคลุมตวัปราสาทยิง่สวยงามเกนิบรรยาย และเป็น
จุดชมซากุระทีส่วยงามในฤดใูบไมผ้ล ิไดเ้วลาอนั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Listel Inawashiro Honkan Hotel หรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/ 

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

 

https://www.akiugrand.com/
http://www.listel-inawashiro.jp/


  

วนัท่ีห้า อินาวะชิโระ – สวนฮานะมิยามะ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ )  – ฮิโตเมะ 
เซม็บงซากรุะ ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) – เซนได – ย่านจิบงัโจ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานะมิยามะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เมื่อก่อนนัน้บรเิวณสวน

ฮานามยิามะ เป็นเพยีงเนินเขาต่อมาชาวบ้านในพื้นทีเ่ริม่ปลูกไมด้อกและไมป้ระดบับน
เนินเขารอบทีด่นิของตนเอง แลว้ขยายไปเรื่อยๆ พอเวลาผ่านไปจากตน้เลก็ๆ ทีป่ลูกใน
ตอนแรก ไดก้ลบังอกเงยผลบิานสวยสดงดงาม ขยายพนัธุ์ออกไปจนปกคลุมภูเขาลูกนี้ 
นอกจากซากุระสวยๆ แล้ว ที่นี่ยงัมดีอกไม้ต่างๆ อีกกว่า 70 ชนิดทัว่ภูเขาที่ช่วยแต่ง
เตมิภูเขาลูกนี้ใหม้สีสีนัสดใสอกีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมซากระ ณ ฮิโตเมะเซม็บงซากรุะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ซึ่งมซีากุระทีเ่หน็

ได้ในคราวเดยีวรมิแม่น ้าชโิรอชิกิว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตวัเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร 
ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปร่งจะสามารถมองเหน็เทอืกเขาซะโอเป็นฉากหลงั ซึง่ทวิทศัน์อนังดงาม
นี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของภูมภิาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของจ านวนซากุระทัง้หมดของ
ทีน่ี่มอีายุมากกว่า 90 ปี  

 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้เดนิทางสู่ เมืองเซนได เพือ่อสิระชอ้ปป้ิง ณ ย่านอิจิบงัโจ ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิง
ใจกลางเมอืงเซนได ประกอบด้วยถนนช้อปป้ิงหลายสายจงึได้ชื่อว่าเป็นถนนช้อปป้ิงที่
ใหญ่ที่สุดในภูมภิาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้งทางของถนนนัน้เต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย 
เช่น ร้านสนิคา้แบรนด์เนมต่างๆ เสื้อผ้าแฟชัน่ รองเท้าเครื่อง ประดบั รา้นขายยา รา้น
รอ้ยเยนตลอดจนรา้นอาหาร 

https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/tohoku/


  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ** ลิม้รสสุกีย้ากีป้รูา้นดงัแห่งเซนไดทีป่รุงแบบพถิพีถินัใหท้่านไดล้ิม้ลอง ** 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั Metropolitan Sendai Hotel หรือเทียบเท่า 
 https://east-sendai.metropolitan.jp/ 
 

วนัท่ีหก เซนได – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เดนิทางสู ่สนามบินเซนได เพือ่เตรยีมตวักลบั กรงุเทพฯ 
11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 627 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

  

https://east-sendai.metropolitan.jp/


  

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :   07 – 12  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 60,900.- 41,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 54,900.- 37,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 48,900.- 33,500.- 
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 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 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอียดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



  

 

 
 


