
  

  

  



  

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
18.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.10 น. เดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 640 
 
วนัท่ีสอง นาริตะ – นิกโก้ – หมู่บ้านจ าลองยคุสมยัเอโดะ  – สวนสตรอเบอรร์ี่ – 

นาส ุ– ออนเซน็  
06.20 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากร จากนั ้นน าท่านสู่  เมืองนิกโก้  เพื่อ เที่ยวชม หมู่บ้านจ าลองยุค          
สมยัเอโดะ ภายในจ าลองสถานทีส่ าคญัๆ ในยุคสมยัเอโดะเอาไว ้ไม่ว่าจะเป็นหมู่บา้น, 
ร้านอาหารต่างๆ และกิจกรรมภายในหมู่บ้าน เช่น กิจกรรมกลางแจ้ง, ร้านย้อมผ้า, 
แต่งตัวย้อนยุคในชุดต่างๆ  เช่น  ชุดนินจา, ชุดซามูไร , ชุดเจ้าเมือง , ชุดเกราะ ,           
ชุดกโิมโน เป็นต้น นอกจากนี้ยงัมพีพิธิภณัฑ์ โรงละครนินจา   โรงละครศลิปะประเพณี
และวฒันธรรมสมยัเอโดะ มกีจิกรรมทดลองเล่น เช่น การยงิธนู ปาดาวกระจาย ฯลฯ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปเพลดิเพลนิกบัการเลอืกชม และซื้อที ่สวนสตรอเบอรร์ี่ ของชาวญี่ปุ่ นมกีาร

ปลูกอย่างพถิพีถินั และไดร้บัการดูแลเอาใจใส่ทุกกระบวนการทุกขัน้ตอน ท าให้ผลของ
สตรอเบอร์รี่นั ้นมีขนาดใหญ่ สีแดงสด และรสชาติหวาน ท่านจะได้ชมถึงวิธีการ                
เก็บสตรอเบอร์รี่ และที่ส าคญั คอืท่านสามารถชิมสตรอเบอร์รี่ในไร่นี้ได้ โดยสามารถ 
เดด็จากตน้ดว้ยตวัเอง ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองนาสุ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NASU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.daiwaresort.jp/nasu/  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – บุฟเฟต ์

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

 
 
 
 
 
 
 



  

วนัท่ีสาม  นาส ุ– หมู่บ้านโบราณโออจิุจคู ุ– ระบายสีตุ๊กตาววัแดง – ปราสาทสึรกุะ 
(เข้าชม) – อินาวะชิโระ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโบราณโออุจิจูค ุ
หมู่บ้านโบราณที่อดีต เคยเป็นเมืองส าคัญ         
ในยุค เอโดะถู กสร้างเมื่ อหลายร้อยปีก่ อน          
เป็นบ้ านชาวนาญี่ ปุ่ น โบราณที่ มุ งหลังคา        
ทรงหญ้ าคาหนาๆ เรียงรายกันสองฝั ่งกิน
ระยะทางประมาณ 500 เมตร มีบ้านโบราณ
ประมาณ 40 - 50 หลัง ในสมัยก่อนถือว่าเป็นเมืองแวะพักระหว่างทาง ส าหรบัคน
เดินทางที่จะมุ่งหน้าสู่เมืองเอะโดะ หมู่บ้านโออุจิจูคุ  ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น         
เขตอนุรกัษ์สิง่ปลูกสรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย พิเศษ !! ให้ท่านได้ทดลอง ระบายสีตุ๊กตา

ววัแดง ตุ๊กตาน าโชค และเป็นของฝากของ
จงัหวัดฟุคุชิมะ น าท่านชม ปราสาทสึรุกะ 
(เข้าชม) ปราสาทน้ีไดถู้กฟ้ืนฟูขึน้มาใหม่ดว้ย
คอนก รีต ใน ปี  ค .ศ .1960 เส ร็จสมบู ร ณ์             
ในปี ค.ศ. 2011 หลงัคาเดมิซึ่งเป็นสเีทากลบั
กลายเป็นสแีดง เป็นเอกลกัษณ์ไม่ซ ้ากบัปราสาทแห่งอื่นในญี่ปุ่ น นักท่องเทีย่วสามารถ
เข้าชมภายในปราสาท และขึ้นไปยงัชัน้บนสุดเพื่อชมวิวของเมืองเบื้องล่าง และชม
พพิธิภณัฑเ์กีย่วกบัประวตัศิาสตรข์องปราสาท วถิชีวีติของเหล่าซามไูรในยุคก่อน  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LISTEL INAWASHIRO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เตม็อ่ิมกบับุฟเฟ่ต์  
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวล และยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 
 
 
 
 

 

http://www.listel-inawashiro.jp/


  

วนัท่ีส่ี เซนได – ก าแพงหิมะท่ีถนนสายซาโอะ เอะโช (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)  
ฮิโตเมะเซม็บงซากรุะ (ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – เซนได 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ ก าแพงหิมะท่ีถนนสายซาโอะ เอะโช (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) 

บริเวณถนนที่ตัดผ่านภูเขาซาโอะมีชื่อว่า           
ซาโอะ เอะโช เป็นถนนที่เชื่อมต่อจังหวัด           
ยามากาตะกบัจงัหวดัมยิาง ิโดยในฤดูหนาว
จะมีหิมะที่ตกหนักมากจนต้อง  ท าการ              
ปิดถนน และเมื่อเปิดถนนในช่วงตน้ฤดใูบไม้
ผลิ ก็จะมีก าแพ งหิมะที่ สู งหลายเมตร            
ซึ่ ง ปีนี้ ก าแพงหิมะจะเปิดให้ เดินชมได ้            

วนัที ่10 – 14 เมษายน 2563 เวลา 8.00 – 14.00 น.  
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมซากระ ฮิโตเมะเซ็มบงซากุระ 

(ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) แปลว่า ซากุระ 
1,000 ต้น ที่เหน็ได้ในคราวเดยีวรมิแม่น ้าชิ
โรอชิ ิมตี้นซากุระกว่า 1,200 ต้น ที่ทอดตวั
เป็นแนวยาวราว 8 กิ โล เมตร ในวันที่
ท้องฟ้าโปร่ง จะสามารถมองเห็นเทือกเขา
ซาโอะเป็นฉากหลงั ซึ่งทิวทศัน์อันงดงามนี้เป็นหนึ่งในสญัลกัษณ์ของภูมิภาคโทโฮคุ            
โดย 1 ใน 3 ของจ านวนซากุระทัง้หมดของทีน่ี่มอีายุมากกว่า 90 ปี  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
ล้ิมรสสุก้ียาก้ีปรู้านดงัแห่งเซนไดท่ีปรงุแบบพิถีพิถนัให้ท่านได้ล้ิมลอง 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SENDAI KOKUSAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
 http://www.tobu-skh.co.jp/ 
 

วนัท่ีห้า เซนได – นัง่รถไฟชินคนัเซน็ (เซนได–โตเกียว) – ย่านชินจกู–ุ 
                   โอไดบะ – DRIVER CITY  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่าน นัง่รถไฟชินคนัเซ็น หรอืรถไฟหวักระสุน ได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มคีวามเรว็สูง 
ตดิอนัดบัโลก โดยมคีวามเรว็ถงึ 240 กม./ชัว่โมง เพื่อน าท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว 
น าท่านชอ้ปป้ิง ย่านชินจูก ุย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อของกรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน แบรนด์เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์            

http://www.tobu-skh.co.jp/


  

ซานรโิอชอ็ป เสื้อผ้าน าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์!!!  รวมไป
ถงึเครื่องส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
***หมายเหตุ !! ส าหรบัลูกคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมี
ค่าใชจ่้ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อหอ้ง/ต่อคนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั*** 

 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกสุะ – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) 
                     ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ   
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัอาซะกสุะ วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร จากนั ้นน าทุกท่านเดินถ่ายรูปคู่กับ          
แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมิดะที่ หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(ด้านนอก) เป็นหอส่งสัญญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มีความสูง        
634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 
600 เมตร และหอซเีอน็ ทาวเวอร ์ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสงู 553 เมตร  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปป้ิงของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดัง ห้างอิออน          

แหล่งใหญ่รวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมยั 
กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอาง ของทีร่ะลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์และ
ใหท้่านอสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

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

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

 

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


  

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  11 - 16  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 69,900.- 44,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 62,900.- 40,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 55,900.- 35,900.- 
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 

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 ลูกค้าทีป่ระสงค์นัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ 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)้ 

 



  

 
 
 
 

 

 

 


