
   



วนัแรก สนามบินสวุรรณภมิู 
21.00 น. คณะพรอ้มกนัที่ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร 
และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินชูบุ เซ็นแทร์ (นาโกย่า) – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ  

(จดุชมวิวชิโรยาม่า) – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ – ออนเซน็ 
00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
07.30 น. เดินทางถงึ สนามบินชูบุ เซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้า

เมืองและศุลกากรเรยีบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ ซึ่งยงัคง
อนุรกัษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รบัเลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็น
มรดกโลก ในเดือนธันวาคมค.ศ.1995 ซึ่งบ้านในสไตล์กัสโซ่ – สึคุริจะมีความยาว
ประมาณ 18 เมตร มคีวามกว้างประมาณ 10 เมตร โครงสรา้งของบ้านสามารถรองรบั
หมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและรูปร่างของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจา้ 
จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า “กสัโซ่”  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ ทีย่งัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืนและสภาพแวดลอ้มสมยั

เอโดะไว้ได้เป็นอย่างดี ชมการด าเนินชีวติแบบดัง้เดิมที่ท่านจะต้องประทบัใจ พร้อม
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู ่เมืองทาคายาม่า 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/  

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

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


วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – นัง่กระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** 
มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ (ด้านใน) – อิเคะโนะไทระ – ออนเซน็  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่าน นัง่กระเช้าขึ้นเขาชินโฮทากะ เดนิทางสู่จุดพกัชมววิทีใ่กลเ้ขายารงิะทะเกะ
(ความสูง 3,190 เมตร) และเขาโฮระดบั 2,200 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล โดยทุกท่าน
สามารถอิม่เอมไปกบัทศันียภาพแห่งเทอืกเขาแอลป์ญีปุ่่ นตอนเหนือนี้ได้ 

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 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั IKENOTAIRA RESORT  หรือเทียบเท่า 

  https://hotel.ikenotaira-resort.co.jp 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ** บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ** 

*** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ *** 
** หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกในการขนยา้ยกระเป๋าในวนัถดัไป กรุณาเตรยีมกระเป๋า
สมัภาระแยกในกระเป๋าเล็ก ส าหรบัพกัในวนัถดัไป เนื่องจากโรงแรมเป็นสไตล์รีสอร์ท 
ซึง่ไม่มลีฟิทบ์รกิาร **  
 

 
 
 
 
 

วนัท่ีส่ี อิเคะโนะไทระ – สวนสตรอเบอรร์ี่ – เจดียช์ูเรโตะ – โกเท็มบะ พรีเมี่ยม 
เอ้าทเ์ลต็ – อิสึ – ออนเซน็    

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเกบ็และลิม้รสสตรอเบอรร์ี่
สดๆ จากตน้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

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


พิเศษ! ใหท้่านเตม็อิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ู
เนื้อไก่ เนื้อววั ของหวาน และเครื่องดื่มซอฟดริง้แบบไม่อัน้ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เจดีย์ชูเรโตะ เป็นเจดยี์หา้ชัน้บนเนินเขาที่สามารถมองเหน็เมอืงฟูจิ
โยชดิะ และภูเขาไฟฟูจใินระยะไกลได้อย่างชดัเจนและงดงาม เจดยี์นี้ตัง้อยู่บนศาลเจ้า
อาราคุระเซนเกน สรา้งขึน้เพื่อระลกึถงึสนัตภิาพปีค.ศ.1963 โดยต้องขึน้บนัไดไปเกอืบ 
400 ขัน้ จงึจะไดช้มทศันียภาพอนัสวยงามของภูเขาไฟฟูจริ่วมกบัเจดยีห์า้ชัน้ ในช่วงฤดู
ใบไม้ผลิจากได้ชมดอกซากุระบานประมาณกลางเดือนเมษายน และฤดูใบไม้ร่วง
ประมาณครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายน จากนัน้เดินทางสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม 
เอ้าท์เลต็ ทีร่วบรวมแบรนด์ต่างๆ มาไวด้ว้ยกนักว่า 165 แบรนด ์ไม่ว่าจะเป็น Coach , 
Bally, Diesel, Gucci, Hugo Boss, Versace, Yves Saint Laurent Rive Gauche, 
Gap และอกีมากมาย นอกจากนี้ยงัมหีมวดสนิคา้อื่นๆ อย่างรองเทา้ กระเป๋า เสือ้ผา้เดก็ 
เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่เมืองอิสึ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LAFOREST SHUZENJI HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 ** เซท็อาหารญีปุ่่ น + บุฟเฟ่ตข์าปยูกัษ์ ** 

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

 

วนัท่ีห้า อิสึ – พระใหญ่แห่งเมืองคามาครุะ – โตเกียว – ย่านชินจกู ุ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ พระใหญ่แห่งเมืองคามาคุระ คนส่วนใหญ่มกัจะรู้จกักนัในชื่อว่า 

ไดบุทส ึแต่จรงิๆ แลว้พระองคน์ี้มชีื่อจรงิๆ ว่า พระอมติพุทธ นิโอยุราอ ิตัง้อยู่ภายในวดั
โคโตกุอนิ สรา้งจากส ารดิแลว้เสรจ็เมื่อปีพ.ศ.1795 มคีวามสูงรวมฐานอยู่ที ่13.35 เมตร 
ส่วนน ้าหนักราว 122 ตนั ส าหรบัสเีขยีวขององคพ์ระที่เหน็นัน้ไม่ใช่เพราะว่าทาสเีขยีว 
แต่เกดิจากการทีส่ ารดิท าปฏกิริยิาออกซเิดชัน่กบัฝนและหมิะมาอย่างยาวนานหลายพนั
ปีจนท าให้กลายเป็นสเีขยีว ซึ่งหากสงัเกตให้ดกี็จะเหน็รอยเชื่อมต่อโลหะขององค์พระ
ทัง้หมดถงึ 8 ชิน้ 

https://www.laforet.co.jp/shuzenji_g/


 
 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่  เมืองโตเกียว เพื่อเข้าสู่  ย่านชินจูกุ ย่านช้อปป้ิงที่มีชื่อของ

กรุงโตเกียว ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้านานาชนิด ร้านร้อยเยน  
แบรนด์เนม อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่น
อย่างโอนิทสึกะ ไทเกอร์  รวมไปถึงเครื่องส าอางค์ ยอดนิยมอย่าง SHISEIDO 
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ทานบุฟเฟ่ต์ชาบู ชาบู ลิ้มรสเนื้อคุณภาพดรีะดบัพรเีมี่ยม พเิศษเนื้อ
วากวิ และซอฟดริง้ไม่อัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั AKASAKA  EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html 

 
วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซะกุสะ – โตเกียวสกายทรี (ด้านนอก) – ชมซากุระท่ี 

สวนสาธารณะริมฝัง่แม่น ้าซุมิดะ ** ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ** – 
  สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม วัดอาซะกุสะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่ 
กวนอมิทองค าที่ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของ
โคมไฟขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสูงถงึ 4.5 เมตร น าทุกท่านเดนิถ่ายรปูคู่ กบัแลนด์มารก์แห่ง
ใหม่ของกรุงโตเกยีว ณ รมิแม่น ้าสุมดิะ หอคอยโตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) 
(ด้านนอก) เป็นหอส่งสญัญาณโทรคมนาคมที่สูงที่สุดในโลก โดยหอนี้มคีวามสูง 634 
เมตร สามารถท าลายสถติคิวามสงูของหอกวางตุง้ในมณฑลกว่างโจว ซึง่มคีวามสูง 600 
เมตร และ หอซีเอ็น ทาวเวอร์ ในนครโทรอนโต ของแคนาดา มคีวามสูง 553 เมตร
ทวิทศัน์ของ และใหทุ้กคนชมเมอืงโตเกยีวสกายทรทีีร่ะดบัความสงู 350 เมตร และ 450 
เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่าน ชมซากรุะท่ีสวนสาธารณะริมฝัง่แม่น ้าซุมิดะ ย่านอาซะกุสะมคีวามยาวกว่า 

100 เมตร ที่นี่ เป็นสวนที่ผู้คนมาท ากิจกรรมมากมายในช่วงเวลาต่างๆ ของปี 

https://www.tokyuhotels.co.jp/akasaka-e/index.html


โดยเฉพาะในช่วงเดือนปลายมนีาคม – ต้นเมษายน ซากุระของที่นี่จะบานเต็มที่ออก
ดอกสะพรัง่มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
ไดเ้วลาอนัสมควร น าท่านเดนิทางสู ่สนามบินนาริตะ 

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

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

  



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :  20  –  25 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

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรือยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 

 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 61,900.- 43,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 55,900.- 39,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 49,500.- 35,500.- 
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 เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผู้ก 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% ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทัวรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมล์สะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 



 

 
 


