
 

  



 

วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – กโุจ – ท าอาหารจ าลอง – หมู่บ้าน

มรดกโลกชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซน็ 
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถึง สนามบินชูบุเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่  เมืองกุโจ หรือ  กุโจฮาจิมัง 
ศูนย์กลางการผลติอาหารจ าลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบนัผลติจ านวนมากถงึกว่า
ครึ่งของตลาดอาหารจ าลองญี่ปุ่ น และ ให้ท่านได้ทดลองท าอาหารจ าลองโดยมี
ผูเ้ชีย่วชาญคอยใหค้ าแนะน า พรอ้มรบัอาหารจ าลองทีท่ าเป็นทีร่ะลกึ 

 
 
 
 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้าน

สไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดมิ และยงัได้รบัเลอืกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ใน
เดอืนธนัวาคม ค.ศ. 1995 บา้นในสไตล์ กสัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร         
ความกวา้ง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหมิะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาว
ได้ดี และรูปร่างของหลงัคาเหมือนกบัสองมือของพระเจ้า จึงเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  
“กสัโซ่” จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่เมืองทาคายาม่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/ 

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

https://www.talonjapan.com/category/area/chubu/gifu/gujo-hachiman/
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


 

วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ –  
  มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ– ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 

 
 

 
น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยาม
เชา้ อากาศเยน็สบาย และความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอกีสถานทีใ่นแดนปลาดบิ           
ทีน่่าศกึษา และเรยีนรู ้ซึง่เตม็ไปดว้ยรา้นคา้แบบพืน้เมอืง ผกั ผลไม ้ผลติภณัฑท์ีเ่กบ็มา
จากไร่สดๆ ของชาวบ้านแถบนัน้แล้ว จากนัน้น าท่านเขา้สู่ ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ  
ทีย่งัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืน และสภาพแวดลอ้มสมยัเอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนิน
ชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้องประทบัใจ พรอ้มเลอืกซื้อสนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึใน
สไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองมตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ จุดแวะชม    

ทีส่ าคญัของเมอืง เป็น 1 ใน 3 ปราสาท ทีม่คีวามสวยงามทีสุ่ดของญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ใน       
ปี ค.ศ. 1504 ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมอืง โดยก าแพงหนิ และคูน ้ารอบ
ปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เป็นปราสาทดัง้เดิมที่สามารถรอดพ้นจาก          
การถูกท าลายดว้ยเพลงิสงครามมาไดจ้นถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้กถ็ูกเรยีกว่า
ปราสาทอีกา หรอืปราสาทด า นัน่ก็เพราะด้านนอกของปราสาทได้ใช้สีด าเป็นสหีลัก         
ในการก่อสรา้ง จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองอิเคะโนะไทระ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั IKENOTAIRA HOTEL & SPA หรือเทียบเท่า 
https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/access.html 

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

***มบี่อออนเซน็รวมสามารถใส่ชุดว่ายน ้าแช่ออนเซน็ได ้*** 
  

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/english/access.html


 

วนัท่ีส่ี อิเคะโนะไทระ – อิเคะโนะไทระ สโนวพ์ารค์ (Free Sled) –  
  สวนสตรอเบอร์รี่ – โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – 

ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 
 

 
น าท่านไปยงั อิเคะโนะไทระ สโนว์พาร์ค (Free Sled) ให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับ
กิจกรรมบนลานหิมะขาวท่ามกลางธรรมชาติที่งดงาม (กิจกรรมบนลานสกีขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศและปรมิาณหมิะดว้ยเช่นกนั) (ราคาทวัรน์ี้ไม่รวมค่าเช่าอุปกรณ์สก ีและค่า
เช่าชุดเล่นสก)ี  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอร์รี่ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัการเก็บและลิ้มรส 

สตรอเบอร์รี่สดๆ จากต้น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ โกเท็มบะ เอ้าท์เล็ต แหล่งรวม
สนิค้าน าเขา้และสนิค้าแบรนด์ญี่ปุ่ นที่ดงัไปทัว่โลก พบกบัคอลเลคชัน่เสื้อผ้าใหม่ล่าสุด 
อาทิ MK MICHEL KLEIN, MORGAN, ELLE, CYNTHIA ROWLEY ฯลฯ เลือกซื้อ
กระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน BALLY, PRADA, GUCCI, DIESEL, TUMOI, 
GAP, ARMANI ฯลฯ เลือกดู เครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง TAG HEURE, 
AGETE, S.T.DUPONT, TASAKI, LONGINES ฯ ล ฯ  ร อ ง เ ท้ า แ ฟ ชั ่น  HUSH 
PUPPIES, SCOTCH GRAIN, SKECHERS, HOGAN ฯลฯ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://fujimatsuzono.com/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ให้ท่านได้อิ่มหน าส าราญกับบุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็น  
ขาปูยกัษ์ ซูชิ ข้าวปั้นหน้าต่างๆ พร้อมเพิ่มรสชาติด้วยวาซาบิต้นต ารบั หรอืจะเป็น 
เทม็ปุระที่ทอดจนกรอบน่ารบัประทานที่เสริ์ฟผกัเครื่องเคยีง นอกจากนี้ยงัมีซารุโซบะ 
เสน้เหนียวนุ่มรสชาตเิยีย่ม, ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ่๋น และมโิซะซุป *** 
---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ ---- 

 
 

http://fujimatsuzono.com/


 

วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โอชิโนะฮกัไก – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 

 

 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก เป็นจุดท่องเที่ยวที่สร้างเป็นหมู่บ้านเล็กๆ 
ประกอบด้วยบ่อน ้า 8 บ่อในโอชโินะ ตัง้อยู่ระหว่างทะเลสาบคาวาคุจโิกะกบัทะเลสาบ 
ยามานาคาโกะ ซึ่งเป็นพื้นที่เก่าของทะเลสาบแห่งที่ 6 ทีแ่ห้งขอดไปเมื่อ 200-300 ปีที่
ผ่านมา บ่อน ้ าทัง้ 8 นี้ เป็นน ้าจากหิมะที่ละลายในช่วงฤดูร้อนที่ไหลมาจากทางลาด
ใกล้ๆ  ภูเขาไฟฟูจผิ่านหนิลาวาทีม่รีพูรุนอายุกว่า 80 ปี ท าใหน้ ้าใสสะอาดเป็นพเิศษ  
จากนัน้น าท่านเขา้สู่ เมืองโตเกียว 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านได้ช้อปป้ิง ณ ย่านชินจูกุ เป็นย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของกรุงโตเกียว 

เพลิดเพลินกบัการเลือกซื้อสนิค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน สนิค้าแบรนด์เนม อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้โอนิทสกึะ ไทเกอร ์รวมไป
ถงึเครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ใหท้่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อวากวิคุณภาพดรีะดบัพรเีมี่ยม และ
ซอฟดริง้ไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.princehotels.co.jp/shinagawa/ 
*** หมายเหตุ : ส าหรบัลูกค้าท่ีต้องการพกัห้องแบบเตียงใหญ่นอน 2 คน (DBL) 
จะมีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2, 500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจ านวนจ ากดั *** 
 

วนัท่ีหก        โตเกียว – วดัอาซากสุะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 
 

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


 

น าท่านชม วดัอาซากสุะ เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระกับย่านช้อปป้ิงของเมืองนารติะที่ห้างสรรพสินค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น

แหล่งรวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดใหท้่านเลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่น าสมยั กระเป๋า 
รองเท้า เครื่องส าอางค์ ของที่ระลึก เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น        
ไดเ้วลาอนัสมควรเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดนิทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
22.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

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

  



 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :   06 – 11 มีนาคม  

 

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 54,900.- 38,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 49,500.- 34,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 43,900.- 30,900.- 
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 ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนด 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- 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 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)้ 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


