
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
19.00 น.         คณะพร้อมกนัที่ สนามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

22.55 น.         ออกเดนิทางสู ่เมืองนาริตะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG642 
 
วนัท่ีสอง       นาริตะ – ศาลเจ้าฮาโกเน่ – สวนสตรอเบอรร์ี่ – หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก  

          ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซน็  
07.40 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมอืง

และศุลกากร จากนัน้น าเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮาโกเน่ ตัง้อยู่ด้านล่างของภูเขาฮาโกเน่
บริเวณชายฝัง่ของทะเลสาบอาชิ สังเกตุง่ายๆ  คือจะมีเสาร์โทริอิสีแดงตัง้เด่นอยู่        
ในทะเลสาบ และทางเดนิไปยงัศาลเจ้าโดยสองขา้งทางจะมตีะเกยีงแขวนเรยีงรายอยู่
ตลอดทาง ภายในศาลเจา้นัน้มบีรรยากาศที่เงยีบสงบอยู่ท่ามกลางต้นไม้ใหญ่ มคีวาม
สวยงามตลอดทัง้ปี 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนสตรอเบอรร์ี่  เพลิดเพลินกับการเก็บ และลิ้มรสสตรอเบอร์รี่ 

จากตน้สดๆ ไดต้ามอธัยาศยั พเิศษสุดอิม่อร่อยไม่อัน้  
จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็นหมู่บ้าน
เลก็ๆ จุดชมววิภูเขาไฟฟูจ ิและแหล่งรวบรวมของฝากพืน้เมอืง เช่น ผลติภณัฑแ์ปรรูป
จากชาเขยีว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆ อีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ยงัมบี่อน ้าแร่
ธรรมชาต ิใหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย  
 

 
 
 
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://fujimatsuzono.com/ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

*** ให้ท่านได้อิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปู
ยกัษ์ ซูช ิขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระ
ที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสิร์ฟผกัเครื่องเคียง นอกจากนี้ยงัมี ซารุโซบะ เส้น
เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกะหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ่๋น และมโิซะซุป *** 

http://fujimatsuzono.com/


 

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

วนัท่ีสาม       ทะเลสาบยามานาคะโกะ – คาวาโกเอะ – ย่านคาชิยะโยโกโช – โตเกียว – 
ย่านชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางสู่ เมืองคาวาโกเอะ เมอืงโบราณสมยัเอโดะ เป็นเมอืงทีม่เีสน่ห ์มอีาคาร
บ้านเรือนสมัยแบบเก่า ให้บรรยากาศเหมือนเดินอยู่ในเมืองเมื่อหลายร้อยปีก่อน                
มีสถานที่น่าสนใจหลายแห่ง เช่น ย่านเมืองเก่าคาวาโกเอะ เป็นย่านที่มีบ้านเรือน          
สมัยเอโดะตลอดแนวยาวสองข้างทาง จากนั ้นให้ท่านอิสระช้อปป้ิงเลือกซื้อสินค้า
พืน้เมอืง ย่านคาชิยะโยโกโช คอื ถนนสายแหล่งชอ้ปป้ิงขนาดเลก็ทีเ่ตม็ไปดว้ยรา้นขาย   
ขนมหวานซึ่งตัง้เรยีงรายตลอด 2 ขา้งทาง ที่ถนนสายนี้มขีนมหวานให้ท่านได้เลอืกซื้อ
อย่างหลากหลาย ในราคาย่อมเยา ขนมจากมนัหวาน เช่น พายมนัหวาน มันหวาดทอด
เคลอืบน ้าตาล ไอศกรมีมนัหวาน ซึ่งถอืเป็นของดขีองเมอืงคาวาโกเอะ นอกจากนี้ก็ยงัม ี
เคก้ แครกเกอร ์ลูกกวาดหลากรส และขนมหวานอื่นๆ อกีมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโตเกียว เพื่อน าท่านเขา้สู่ ย่านชินจูก ุย่านช้อปป้ิงที่มี

ชื่อของกรุงโตเกยีว ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซื้อสนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน 
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่น
อย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร์!!! รวมไปถงึเครื่องส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO 
KOSE SK-II ฯลฯ 

 
 
 
 
 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

พิเศษ !! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ล้ิมรสเน้ือคุณภาพดีระดับพรีเม่ียม 
พิเศษเน้ือวากิวและซอฟดริงกไ์ม่อัน้ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 

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


 

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

 

วนัท่ีส่ี  โตเกียว – **อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียว 
ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท / 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปีช าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านเลอืก อสิระชอ้ปป้ิงใจกลางเมอืงโตเกยีว หรอื ซื้อทวัรเ์สรมิโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์
รวมค่าเดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท, เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี
ช าระเพิม่ท่านละ 2,400 บาท) เชิญท่านพบกบัความอลงัการซึ่งเต็มไปด้วยเสน่ห์แห่ง
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

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด์  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
**หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะ
มีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั** 

 

วนัท่ีห้า       โตเกียว – นาริตะ – วัดนาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ –
กรงุเทพฯ  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม วดันาริตะซัน ตัง้อยู่ในเมืองนารติะ เป็นวดัที่มีชื่อเสยีงในภูมิภาคคนัโต   
โดยในช่วงเทศกาลปีใหม่ของทุกปี ผู้คนจะแห่แหนมาขอพรที่วดัแห่งนี้อย่างล้นหลาม 
ภายในวดัมีเจดีย์ 5 ชัน้อยู่ 1 คู่ มีส่วนหย่อม และสระน ้าขนาดใหญ่ ส่วนอาคารหลัก  
ของวดันัน้มสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี แต่กย็งัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของญีปุ่่ นไดอ้ย่าง
ลงตวั นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นส านักงานใหญ่ของโรงเรยีนสอนศาสนาลทัธชินิกอน และถอื

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


 

เป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโตที่ได้สร้างขึ้นอุทิศแด่ เทพเจ้าฟูดูเมยีวโอะ ซึ่งเป็น
เทพเจา้แห่งไฟเทีย่ง   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ให้ท่านอสิระกบัย่านช้อปป้ิงของเมอืงนารติะที่ห้างสรรพสนิคา้ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่ง

ใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ น าสมัย 
กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส ์        
เป็นต้น ให้ท่านอสิระในการเลอืกซื้อของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญี่ปุ่ นก่อนกลบั
กรุงเทพฯ ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
 
 
 
 
 
 
17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿ 

 

  



 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง :  13 – 17 มีนาคม  

 

 

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 44,900.- 28,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 40,500.- 25,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 35,900.- 22,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 7,900.- 7,900.- 



 

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 าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบินเรยีกเกบ็ 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 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% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 



 

 
 
 
 

 


