
  

  



  

 
วนัแรก กรงุเทพฯ 
21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล              
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง       สนามบินฟคุโุอกะ – คิตะ คิวชู – ท่าเรือโมจิ – ปราสาทโคครูะ – มิยาจิม่า  
00.50 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 648 
08.00 น. ถึง สนามบินฟุคุโอกะ น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร จากนัน้       

น าท่านเดนิทางสู ่คิตะ คิวชู  
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ท่าเรือโมจิ ตัง้อยู่ในเมอืงคิตะคิวชู เป็นท่าเรอืเต็มไปด้วยกลิ่นอาย

ความเก่าแก่ มีการอนุรกัษ์ตึกเก่าสไตล์ยุโรปเอาไว้มากมายตัง้แต่ยุคเมจิ ให้ท่านได้         
เดินเล่นชมเมือง หรอืซื้อของที่ระลึกตามอัธยาศัย จากนัน้น าท่านสู่ ปราสาทโคคูระ           
ถูกสรา้งขึน้ใหม่เมื่อประมาณ 400 กว่าปีก่อนช่วงปีค.ศ.1600 โดยไดเมยีวโมร ิคทัสุโนบุ
ผู้ครองแควน้ฟูกุโอกะและเบบปุในสมยันัน้ จนกลายมาเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรม
การสรา้งปราสาทของทัว่ประเทศญีปุ่่ น  

 จากนัน้ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองมิจิม่า  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AKI GRAND HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.akigh.co.jp/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

 
วนัท่ีสาม       มิยาจิม่า – เกาะมิยาจิม่า (นัง่เฟอรร์ี่) – ศาลเจ้าอิสึกชิุมะ – ฮิโรชิม่า – 
 สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome – พิพิธภณัฑแ์ละสวนอนุสรณ์ 
 สนัติภาพ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามสู่ เกาะมิยาจิม่า สถานที่ที่ได้รบัยกย่องว่า        

มทีวิทศัน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น และประตูสแีดงกลางน ้า “โอโทริอิ” อนัเลื่องชื่อ 
(อยู่ ระหว่างการซ่อมบ ารุง ตั ้งแต่  17 มิถุนายน 2562 ) หลังจากนั ้นน าท่านชม        



  

ศาลเจ้าอิสึคุชิมะ ศาลเจ้าชินโตแห่งนี้โดดเด่นด้วยเสาโทริอิขนาดใหญ่ (โอโทรอิิ)  
กลางน ้า เวลาที่น ้าขึ้นสูงสุดระดบัน ้าจะสูงเกือบถงึพื้น ท าให้มองดูราวกบัว่าศาลเจ้านี้
ลอยอยู่บนทะเล ศาลเจา้อติสคึุชมิะ โอโทรอิ ิและบรเิวณใกลเ้คยีงไดร้บัการขึน้ทะเบยีน
เป็นมรดกโลกทางด้านวฒันธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1996 ตวัศาลเจ้ามี
อายเุก่าแก่กว่า 1,400 ปี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ล้ิมรสหอยนางรมเผาเต็มไปด้วยความหวานหอม ซ่ึงจะช่วยกระตุ้นเพ่ิม
ความอร่อยของตัวหอยนางรมขึ้นมา หรือซาชิมิหอยนางรมสัมผสัท่ีชุ่มช ่ากับ
ความหวานหอมท่ีแผ่ซ่านในปาก เป็นเมนูของฮิโรชิม่ารวมถึงเกาะมิยาจิม่า โดย
บริเวณน้ีมีช่ือเสียงเร่ืองการเพาะเล้ียงหอยนางรมมากว่า 300 ปี  

บ่าย น าท่านชม สวนสันติภาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กินพื้นที่ประมาณ 
120,000 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมืองฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์
สถานให้กบัการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 จุดที่เป็นเสมอืนไฮไลท์ของ

สวนแห่งนี้นั ้นนัน่ก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็น
สัญ ลักษ ณ์ ที่ ส าคัญ ของสวนสันติภ าพแห่ งนี้         
เพราะเป็นสิง่ทีเ่หลอือยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรม
ของจังหวัดฮิโรชิม่า หลังการระเบิดได้กลายเป็น
หนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยงัเหลือรอดมาได้ และได้รบั

การขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก จากนั ้นน าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์และสวนอนุสรณ์
สนัติภาพ ทีไ่ดจ้ดัแสดงเรื่องราวก่อนและหลงัเมอืงฮโิรชม่ิาถูกระเบดิปรมาณู  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ!! ล้ิมรส โอโคโนมิยากิ หรือพิซซ่าญ่ีปุ่ น อาหารขึ้นของเมืองฮิโรชิม่า เป็น

อาหาร       ท่ีประกอบไปด้วยแป้ง กะหล ่าปลี  ข้าว เส้น เน้ือหมู  และ ไข่ 
เพลิดเพลินกบัการนัง่ดูเหล่าพ่อครวัปรุงอาหารสดๆ ตัง้แต่ลงแป้ง กะหล า่ปลี 
เน้ือหมู ใส่ซอส แล้วผดับนเตา  และเมื่อสุกได้ท่ีแล้วพ่อครวั กจ็ะตกัเอาโอโคโน
มิยากิร้อนๆ มาเสริฟไว้บนเตาร้อนด้านหน้าลูกค้า  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PRINCE HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/ 
 

วนัท่ีส่ี ฮิโรชิม่า – อิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – ถ ้าอะกิโยชิโด – วดัรูริโคจิ      
ยดูะ – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

https://www.princehotels.co.jp/hiroshima/


  

น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองอิวาคุนิ เพื่อน าท่านชม สะพานคินไตเคียว เป็นสะพาน      
ที่ทอดข้ามแม่น ้านิชิกิ และพุ่งตรงไปยงัปราสาทอวิาคูนิที่ตัง้อยู่บนยอดเขาอีกฝัง่หนึ่ง
ของแม่น ้า เป็นสิง่ก่อสรา้งทีโ่ดดเด่น และมชีื่อเสยีงทีสุ่ดในเมอืงนี้มรีูปร่างเป็นเอกลกัษณ์            
สะพานแห่งนี้มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปีโดยเฉพาะช่วงฤดูใบไม้ผลใินต้นเดอืนเมษายน
จะเตม็ไปดว้ยดอกซากุระสชีมพทูีบ่านสะพรัง่ทัง้สองฝัง่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย  น าท่านชม ถ า้อะกิโยชิโด เป็นถ ้าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยีตะวนัออก และเอเชยีอาคเนยล์กึ

กว่า 100 เมตร ระหว่างทางภายในถ ้า ท่านจะได้พบสมัผสักบัความยิง่ใหญ่ของหนิยอก
หนิยอ้ย อนัเก่าแก่เป็นลา้น ต่อดว้ย วดัรริูโคจิ  เป็นวดัของศาสนาพุทธในเมอืงยามากูจ ิ
สมบตัขิองชาตทิี่รูจ้กักนัดใีนเมอืงนี้ คอื เจดยี์ห้าชัน้ ซึ่งสรา้งขึ้นในปี ค.ศ.1442 นับเป็น
เจดยีท์ีต่ดิอนัดบั 1 ใน 3 เจดยีท์ีย่ ิง่ใหญ่และสวยงามทีสุ่ดในญีปุ่่ น (เจดยีอ์กี 2 แห่งตัง้อยู่
ใกล้นารา และ วดัไดโกจิ ในเกียวโต) เจดีย์ที่มคีวามสูง 31 เมตร มจุีดเด่นอยู่ตรงที่มี
หลงัคาลาดเอยีงอนังดงาม 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NISHI-NO-MIYABI TOKIWA RYOKAN HOTELหรือเทียบเท่า 

  http://www.n-tokiwa.co.jp/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

วนัท่ีห้า ยดูะ – ศาลเจ้าโมโตโนสมิุ อินาริ – ช้อปป้ิงเทน็จิน   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่ านชม ศาลเจ้าโมโตโนสุ มิ  อินาริ หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ ปุ่ นศาลแห่ งนี้                     
มวีวิอนัสวยงาม ทัง้เสาโทรอิสิแีดงที่เรยีงราย ทะเลใสสนี ้าเงนิ และพชืพนัธุ์เขยีวขจศีาล
เจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทบัของดวงวญิญาณศักดิส์ ิทธิ ์ที่แยกออกจากศาลเจ้าไทโกดานิ        
อินาริ ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็น             
สุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่ง เพื่อบอกให้ตัง้ศาลเจ้า        
ในพื้นที่นี้จุดทีโ่ดดเด่นน่าประทบัใจทีสุ่ดของศาลเจ้าแห่งนี้เหน็จะเป็นเสาโทรอิ ิ123 ต้น
ทีต่ ัง้เรยีงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองฟคุโุอกะ เพื่ออสิระ ช้อปป้ิงเทนจิน ย่านนี้มใีหเ้ลอืก 

เดินชิลกันแบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าต่างๆ ที่เรียงรายอยู่ เต็มสองข้างฝั ่งถนน          
ถนนคนเดิน ไปจนถึงห้างใหญ่ๆ มารวมตัวกันอยู่มากมาย สินค้ามีให้เลือกซื้อ



  

หลากหลายชนิด ตัง้แต่เครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ผา้ แบรนด์เนม หนังสอื เครื่องส าอางต่างๆ 
รวมไปถงึรา้นอาหารอกีมากมาย 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ ่ า รสชาติกลมกล่อม พร้อมเสิร์ฟ         
ในทุกฤดูกาลให้ท่านได้สมัผสัรสชาตอิาหารสุดพเิศษสไตล์ญี่ปุ่ นอย่างมคีวามสุขอร่อย
กบัรสชาตปิแูบบดัง้เดมิ และรายการอาหารอื่นๆ ทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของรา้น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั QUINTESSA TENJIN HOTEL, FUKUOKA หรือเทียบเท่า 
https://quintessahotels.com/fukuoka-tenjin-minami// 
 

วนัท่ีหก        สนามบินฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินฟคุโุอกะ 
11.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 649 
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀❀ 

  

https://quintessahotels.com/fukuoka-tenjin-minami/


  

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :      09 – 14   เมษายน 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า 10 ท่าน        

โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 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 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 63,900.- 41,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 57,500.- 37,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 51,500.- 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 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิัทฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 



  

 


