
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 
 
วนัท่ีสอง โอซาก้า – เกียวโต – อาราชิยาม่า – สะพานโทเก็ทสึเคียว – ป่าไผ่ 

วดัเท็นริวจิ (ชมสวน) – นาบานาโนะ ซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION)
ยคไคจิ  

07.30 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ ประเทศญ่ีปุ่ น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ
ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเดนิทางสู่ อาราชิยาม่า เพื่อชม สะพานโทเกท็สึเคียว 
จุดชมววิที่สวยที่สุดอีกแห่งในเกียวโต ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบรเิวณที่ชาวญี่ปุ่ นชื่นชอบมา
พกัผ่อนหย่อนใจ ต่อด้วยชม ป่าไผ่ ตัง้อยู่ในย่านอาราชยิาม่าแห่งเมอืงเก่าเกยีวโต ให้
ท่านได้เดินชมจุดถ่ายภาพแนะน าส าหรบัผู้ที่เดินทางมาเที่ยวเกียวโต และเที่ยวชม 
วดัเทน็ริวจิ (ชมสวน) เป็น 1 ใน 5 วดัมรดกโลกทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดของเมอืงเกยีวโต   

 
 
 
 
 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ สวนนาบานาโนะซาโตะ (TULIP + ILLUMINATION) เป็นสวน

ดอกไม้ขนาดใหญ่ที่ปลูกดอกไม้หมุนเวียนกันไปตามฤดูกาล เริ่มจากเรือนกระจก
เพาะปลูกดอกบีโกเนีย (Begonia) และมีดอกไม้บานตามฤดูกาลตัง้แต่ซากุระในฤดู
ใบไม้ผลิ ทิวลิป กุหลาบ ไฮเดรนเยีย ไปจนถึงดอกรักเร่หรือดอกดาเลียและดอก       
คอสมอสในฤดูใบไม้ร่วง ในช่วงปลายเดือนตุลาคมถึงต้นเดือนพฤษภาคมจะมีการ
ประดบัไฟทีย่ิง่ใหญ่ทีม่ที ัง้อุโมงคไ์ฟสะทอ้นบนพืน้น ้าและต้นไมแ้ฝดทีย่ิง่ใหญ่ตระการตา
ทีม่ธีมีเปลีย่นไปทุกปี 

คํา่  รบัประทานอาหารคํา่อิสระตามอธัยาศยั ภายในสวนนาบานาโนะซาโตะ 
( คืนเงิน 2,000 เยน ) 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั YOKKAICHI MIYAKO HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/ 

 

https://nagoya.hotelkeihan.co.jp/


 

วนัท่ีสาม ยคไคจิ – หมู่ บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยาม่า) –        
ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคงอนุรกัษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้

ดัง้เดิม และยังได้รับเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้ เป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม          
ปีค.ศ.1995 โดยบา้นในสไตลก์สัโซ่ – สคึุร ิจะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรบัหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และ 
รปูร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่”  

 
 

 
 
 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ ทีย่งัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืนและสภาพแวดลอ้มสมยั

เอโดะไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะตอ้งประทบัใจพรอ้มเลอืก
ซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่เมืองทาคายาม่า 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://www.hida-hotelplaza.co.jp/  
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

***  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 

 

วนัท่ีส่ี  ทาคายาม่า – นัง่กระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ **  
  มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – อิเคะโนะไทระ – ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทุกท่าน นัง่กระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ เดนิทางสู่
จุดพักชมวิวที่ใกล้เขายาริงะทะเกะ(ความสูง3,190 
เมตร) และเขาโฮระดบั 2,200 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ที่นี่คุณสามารถอิ่มเอมไปกบัทศันียภาพแห่งเทอืกเขา
แอลป์ญีปุ่่ นตอนเหนือนี้ได ้

http://www.hida-hotelplaza.co.jp/


 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางเข้าสู่  เมืองมตัสึโมโต้  เพื่อชม ปราสาทมตัสึโมโต้ เป็น 1 ใน 3 ปราสาท

เก่าแก่ที่มีความสวยงามที่สุดในญี่ปุ่ น ด้วยรูปทรงการสร้างและสีที่ด าสนิท จึงท าให้
ปราสาทแห่งนี้ได้รบัฉายาว่า “ปราสาทอีกาด า” ได้เวลาอนัสมควรน าท่านเดินทางสู่ 
เมืองอิเคะโนะไทระ 

 
 
 
 
 

นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั IKENOTAIRA RESORT  หรือเทียบเท่า 
  https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp 
คํา่  รบัประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ต์ขาปยูกัษ์ **  

***  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ   ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 
 

วนัท่ีห้า อิเคะโนะไทระ – สวนผลไม้สตรอเบอร์รี่  ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ **          
โกเทม็บะ พรีเมี่ยม เอ้าทเ์ลต็ –โตเกียว   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ ** ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ** ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบั
การเกบ็และลิม้รสสตรอเบอรร์ีส่ดๆ จากตน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พเิศษ! เซท็ป้ิงย่างบนหนิภูเขาไฟ ลิม้รสเนื้อหมูหรอืเนื้อววัทีค่ดัสรรมาพเิศษน ามาป้ิงบน
แผ่นหนิภูเขาไฟพร้อมผกัตามฤดูกาล รบัประทานพรอ้มกบัขา้วสวยร้อนๆ น ้าซุปสูตร
ตน้ต าหรบัของทางรา้นและน ้าจิม้รสเดด็ทีจ่ดัเตรยีมไวโ้ดยเฉพาะ 

บ่าย  เดนิทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต็ อสิระให้ท่านเลอืกซื้อสนิค้าที่ได้รวบรวมกว่า 
165 แบรนด์ดัง อาทิ Coach , Bally , Diesel , Gucci , Hugo Boss, Versace, Yves 
Saint Laurent Rive Gauche, Gap และนอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิค้าอื่นๆ อย่างรองเท้า 
กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ทีร่าคาถูกกว่าในห้างสรรพสนิค้า ถอืเป็นสวรรคแ์ห่งการชอ้ปป้ิงของ
คนญีปุ่่ นโดยเฉพาะ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองโตเกียว 

 
 

https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp/


 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ใหท้่านเตม็อิม่กบับุฟเฟ่ตช์าบู ชาบู ลิม้รสเนื้อวากวิคุณภาพดรีะดบัพรเีมีย่มและ
ซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั DAI-ICHI RYOGOKU HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://www.dh-ryogoku.com/ 
 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – หอคอยโตเกียวสกายทรี (ชมวิวชัน้ TEMBO 
DECK)  – สวนสาธารณะริมฝัง่แม่น้ําซุมิดะ (ชมซากุระ) ** ขึ้นอยู่กับ
สภาพอากาศ ** – ย่านชินจกู ุ– นาริตะ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
เที่ยวชม วดัอาซะกุซ่า เป็นวดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ซึ่งภายในประดิษฐานเจ้าแม่
กวนอิมทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาด
ยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร จากนัน้น าทุกท่านขึน้ชมววิบน หอคอยโตเกียวสกายทรี 
(ชมววิชัน้ TEMBO DECK) เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมทีสู่งทีสุ่ดในโลก โดยหอนี้มี
ความสูง 634 เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสูงของหอกวางตุ้งในมณฑลกว่างโจว ซึง่มี
ความสูง 600 เมตร และหอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มีความ
สงู 553 เมตร 

 
 
 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

พิเศษ!! ลิม้รสเซต็ปไูคเซก ิรา้นดงัแห่งโตเกยีวทีป่รุงพถิพีถินัใหท้่านไดล้ิม้ลอง 
บ่าย น าท่านไปยงั สวนสาธารณะริมฝัง่แม่น้ําซุมิดะ (ชมซากุระ) เป็นสวนที่ผู้คนมาท า

กจิกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี โดยเฉพาะในช่วงเดอืนปลายเดอืนมนีาคม–
ตน้เดอืนเมษายนซากุระของทีน่ี่จะบานเตม็ทีอ่อกดอกสะพรัง่มากมาย จากนัน้น าท่านสู ่
ย่านชินจูก ุเป็นย่านช้อปป้ิงทีม่ชีื่อของกรุงโตเกยีว ให้ท่านได้เพลดิเพลินกบัการเลอืก
ซื้อสนิค้านานาชนิดไม่ว่าจะเป็นรา้นรอ้ยเยน สนิคา้แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส ์
ซานรโิอชอ็ป เสื้อผา้น าสมยั กระเป๋า รองเท้าวยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ ไทเกอร ์รวมไปถงึ
เครื่องส าอางคย์อดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

 

http://www.dh-ryogoku.com/


 

คํา่ รบัประทานอาหารคํา่ อิสระตามอธัยาศยั 
นําท่านเข้าสู่ท่ีพกั NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

  https://gardennarita.com/ 
 

วนัท่ีเจด็        นาริตะ – วดันาริตะ – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยัง วัดนาริตะซัน เป็นวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดในภูมิภาคคันโต โดยในช่วง
เทศกาลปีใหม่ของทุกปีจะมผีูค้นมาขอพรที่วดัแห่งนี้ ภายในวดัมเีจดยี์ 5 ชัน้อยู่ 1 คู่ มี
สว่นหย่อมและสระน ้าขนาดใหญ่ สว่นอาคารหลกัของวดันัน้มสีถาปัตยกรรมแบบอนิเดยี 
แต่ก็ยงัคงความเป็นเอกลกัษณ์ของญี่ปุ่ นไดอ้ย่างลงตวั นอกจากนี้ทีน่ี่ยงัเป็นส านักงาน
ใหญ่ของโรงเรยีนสอนศาสนาลทัธชินิกอน และถอืเป็น 1 ใน 3 วดัหลกัของลทัธคินัโตที่
ไดส้รา้งขึน้อุทศิแด่ เทพเจา้ฟูโดเมยีวโอะซึง่เป็นเทพเจา้แห่งไฟเทีย่ง   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกบัย่านช้อปป้ิงห้างสรรพสนิค้าชื่อดงัอย่าง ห้างอิออน เป็น

แหล่งรวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดขนาดใหญ่ให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ 
น าสมยั กระเป๋า รองเทา้ เครื่องส าอางค ์เครื่องใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์อเิลค็ทรอนิกส ์เป็นต้น  
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

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

  

https://gardennarita.com/


 

อตัราค่าบริการ 
กาํหนดการเดินทาง :  31 มีนาคม –  06  เมษายน 

 

หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนทาํการจองทวัรแ์ละชาํระค่ามดัจาํ 
- 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.- 47,900.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 62,900.- 43,500.- 
เดก็อายุตํา่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 55,900.- 38,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 11,900.- 11,900.- 



 

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 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 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 

 
 



 

 
 
 
 

 
 
 


