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วนัแรก กรงุเทพฯ  
22.00 น. คณะพร้อมกนัที่ สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแล      
ดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง       ฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– เบปป ุ– อาบทรายร้อน – ออนเซน็    
01.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.10 น. ถงึ สนามบินฟคุโุอกะ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง และศุลกากร 
 
 
 
 
 

น าท่ านเดินทางสู่  ศาลเจ้าดาไซฟุ  (Dazaifu Tenmangu Shrine) ศาลเจ้าชินโต        
เป็นศาลเจา้หลกัของศาลเจ้าเท็มมงังุทัง้หมด ซึ่งบูชาเทพเจ้า สกึะวะระโนะ มจิสิะเนะ  
ซึ่งรู้จ ักกันดีในนามของ “เทพเจ้าทางการศึกษา” ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อปี พ.ศ. 2134        
เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มชิซิาเนะ ซงึะวาระ นักปราชญ์ และกวเีอกของญี่ปุ่ น ในสมยัเฮอนั 
ในช่วงเทศกาล Shichi-Go-San บรรดาผู้ปกครอง มกัพาบุตรหลานมาฝากเนื้อฝากตวั     
ทีศ่าลเจา้เพื่อใหบุ้ตรหลานของตนฉลาด และมสีตปัิญญาดดีงั เช่นท่านมชิซิาเนะผูล้่วงลบั 
ซึ่งได้รบัการเคารพบูชาในฐานะของเทพเจ้าแห่งการศึกษา ทางเข้าศาลเจ้ามีรูปปั้น   
เทพเจา้ววันอนอยู่ในสภาพทีถู่กลบูจนมนัวบัโดยชาวญี่ปุ่ นมคีวามเชื่อกนัว่าหากไดล้บูไล้
บริเวณหัว และเขาของวัวจะท าให้หายจากอาการเจ็บป่วย จะมีแต่โชคดีเข้ามา         
และประสบความส าเรจ็ในเรื่องการเรยีน ระหว่างทางเดนิสู่ศาลเจา้ดาไซฟุ ท่านจะไดพ้บ
กบัรา้นขายอาหาร และรา้นของทีร่ะลกึมากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองเบปปุ ที่มชีื่อเสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ปุ่ น ให้ทุกท่านได้

สมัผสักบัประสบการณ์ทีห่าไดเ้ฉพาะในควิชเูท่านัน่กบั การอาบทรายร้อน เป็นวธิกีาร
ลงไปอบตวัอยู่ในทรายทัง้ตวัตัง้แต่ส่วนคอลงมาประมาณ 10-20 นาท ีการอบทรายรอ้น 
มกัจะท ากันในแหล่งที่มอีอนเซ็น และมีส่วนผสมของออนเซ็นแทรกซึมอยู่ในทราย         
ซึ่งส่งผลเรื่องความงามของผิวพรรณ , สุขภาพ และการผ่อนคลายความเมื่อยล้า
เทยีบเท่ากบัการเขา้ออนเซน็ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 



 

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

 
วนัท่ีสาม       เบปป ุ– จิโกก ุเมกริุ (บอ่ทะเลเดือด และบอ่สีเลือด) – หมู่บา้นยฟูอิุน –  

คิตะคิวช ู– ท่าเรือโมจิ – ยดูะ – ออนเซน็ 
 
 
 
 
 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ จิโกก ุเมกริุ หรอืขุมนรกทัง้แปด คอืบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาติที่เกิดขึ้น

จากการระเบิดของภูเขาไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เข้มข้น มลีกัษณะแตกต่างที่กันมี
ทัง้หมด 8 บ่อ ยูมิ จิโกกุ หรอื “บ่อทะเลเดือด” เป็นบ่อน ้ าร้อนสีฟ้าเหมือนน ้ าทะเล ,        
โอนิอิชโิบสุ จโิกกุ หรอื “บ่อโคลนเดอืด” มลีกัษณะคล้ายโคลนสเีทาเดอืดปุดๆ , ยามะ    
จโิกกุ หรอื “หุบเขานรก”, คามาโดะ จโิกกุ หรอื “นรกกระทะทองแดง”, โอนิยามะ จโิกกุ 
หรอื “หุบเขาปีศาจ”, ชิราอิเกะ จโิกกุ หรอื “นรกสีขาว” เป็นบ่อน ้าพุร้อนสีขาวคล้าย
น ้ านม , ชิโนอิเกะ จิโกกุ หรือ “บ่อสีเลือด”, ทัตสึมากิ จิโกกุ หรือ น ้ าพุนรกทุกๆ             
20-30 นาท ีจะมนี ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาจากใตพ้ภิพอย่างรุนแรง แต่ละครัง้ใชเ้วลาพ่นน ้านาน          
5 นาท ีน าท่านชม หมู่บ้านยูฟุอิน เป็นหมู่บ้านจ าลองสไตลย์ุโรป มกีลิน่อายของยุโรป
แบบโบราณ บา้นอฐิทีแ่สนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปดว้ย
ดอกไม้นานาชนิด ถือเป็นไฮไลท์หนึ่ งประจ าเมืองยูฟุอิน เหมาะแก่การเดินเล่น        
และถ่ายรูป ภายในบรเิวณประกอบด้วยสวนหย่อม, รา้นอาหาร, ร้ายขายของที่ระลกึ, 
งานประดิษฐ์ที่เป็นเอกลักษณ์ , ของเล่น และของสะสมทัง้ญี่ปุ่ น และต่างประเทศ        
แต่ละรา้นตกแต่งภายในไดด้ดูดีงึดดูใหค้นเขา้มาเลอืกซือ้สนิคา้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองคิตะคิวชู เพื่อน าท่านสู่ ท่าเรือโมจิ ตัง้อยู่ในเมืองคิตะคิวชู      

ของจงัหวดัฟูกุโอกะ โดยมคีวามส าคญัตรงทีเ่ป็นเสมอืนจุดเชื่อมต่อระหว่างเกาะควิชูกบั 
เกาะใหญ่ฮอนชู อีกทัง้ในอดีตราวๆ ปี ค.ศ. 1900 นัน้ได้เคยเป็นท่าเรือส าคัญที่ใช้       
ในการตดิต่อคา้ขายกบันานาชาตแิมว้่าภายหลงัจะมกีารโยกยา้ยไปทีท่่าเรอืบอื่นๆ ทีน่ี่ก็
ยงัคงมเีสน่ห์ที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความเก่าแก่อย่างครบถ้วน แล้วยิง่มกีารปรบัปรุง
เปลี่ยนจากท่าเรอืปกติๆ  ให้กลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเพราะมกีารอนุรกัษ์ตกึเกาะ
สไตลย์โุรปเอาไวม้ากมาย 



 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองยดูะ  
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NISHI NO MIYABI TOKIWA HOTEL หรือเทียบเท่า  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

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

 

วนัท่ีส่ี   ยดูะ – เมืองอิวาคนิุ – สะพานไม้ คินไตเคียว – นัง่เรือเฟอรร่ี์ 
 (อิวาคนิุ–มิวาจิม่า) – ศาลเจ้าอิสึกชิุมะ – ช้อปป้ิงอิสระตามอธัยาศยัย่าน 
 มิยาจิม่า – ฮิโรชิม่า  
 
 
 
 
 

 
 เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่  เมืองอิวาคุนิ  เพื่ อน าท่านเดินทางสู่  สะพานไม้คินไตเคียว          

เป็นสะพานโบราณแบบญี่ปุ่ นที่ได้ชื่อว่าสวยตดิอนัดบั 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น ซึ่งสะพานไม ้     
5 โค้งสร้างขึ้นครัง้แรกตั ้งแต่  ปี  พ .ศ . 2216 ตัวสะพานมีความยาว 193 เมตร           
กว้าง 5 เมตร วงโค้งบนสุดอยู่สูงจากแม่น ้า 12 เมตร สะพานไม้ที่ไม่ใช้ตะปูแห่งเดียว 
เป็นที่ข้ามแม่น ้าของเหล่านินจา สะพานนี้ตัง้อยู่ทางตะวนัตกของฮโิรชมิ่า หากจะขา้ม
สะพานไปต้องจ่ายค่าผ่านทาง 300 เยน สามารถที่จะนั ง่เคเบิ้ลคาร์ขึ้นต่อไปยัง    
ปราสาทอวิาคุนิได 

 น าท่านมุ่งหน้าสู่ท่าเรอื ล่องเรือเฟอรร่ี์จากท่า อิวาคุนิ สู่ท่าเรือ มิวาจิม่า (ใช้เวลา
ประมาณ 30 นาที) ระหว่างนัน้ท่านสามารถเพลดิเพลนิกับการให้อาหารนกนางนวล
ระหว่างการล่องเรอื   

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอิสึกชิุมะ เป็นศาลเจา้ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงั เป็นชื่อทีรู่จ้กั

กันอย่างแพร่หลายว่า ศาลเจ้าอิสึกุชิมะหรอืเกาะศาลเจ้า ซึ่งตัง้อยู่บนเกาะมิยาจมิ่า       
ซึง่เป็นที่รูจ้กักนัทัว่โลกทีม่สีญัลกัษณ์เป็นประตูโทรอิสิแีดงขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่กลางทะเล 
จนดูเหมอืนลอยอยู่ในน ้าในช่วงที่น ้าขึน้สูง ในส่วนของศาลเจา้จะประกอบไปด้วยหลาย
อาคารไดแ้ก่ หอ้งโถงละหมาด, หอ้งโถงใหญ่ และละครเวทโีนหซ์ึง่มกีารเชื่อมต่อดว้ยกนั 
ระเบยีงทางเดนิทีม่เีสาดา้นล่างอยู่ในทะเลเพื่อรบัน ้าหนัก ** หมายเหตุ : เสาโทรอิกิลาง
น ้ าจะท าการปิดซ่อมเสาโทริอิกลางน ้ า ตัง้แต่ มิถุนายน ปี ค.ศ. 2019 - สิงหาคม          



 

ปี ค.ศ. 2020 ซึ่งส่วนอื่นๆ ของศาลเจ้านัน้เที่ยวได้ตามปกติ ** จากนัน้น าท่านอิสระ      
ตามอธัยาศยั ยา่นมยิาจมิา่ ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู่ เมืองฮิโรชิม่า  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่  ณ ภตัตาคาร  
 ลิม้รส โอโคโนมยิาก ิหรอืพซิซ่าญีปุ่่ น อาหารขึน้ของเมอืงฮโิรชมิ่า เป็นอาหารทีป่ระกอบ

ไปด้วยแป้ง, ผกักาด, เนื้อหมู และไข่ เพลดิเพลนิกบัการนัง่ดูเหล่าพ่อครวัปรุงอาหาร 
ตัง้แต่ลงแป้ง ผกักาดขาว เนื้อหมู ใส่ซอส แล้วผดับนเตา และเมื่อสุกได้ที่แล้วพ่อครวั      
กจ็ะตกัเอาโอโคโนมยิากริอ้นๆ มาเสรฟ์ิไวบ้นเตารอ้นดา้นหน้าลกูคา้  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRANVIA HIROSHIMA HOTEL  หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า ฮิโรชิม่า – สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า – A-Bomb Dome – นัง่รถไฟชินคนัเซน็ 
 (ฮิโรชิม่า – ฮากาตะ) – ฟคุโุอกะ – ช้อปป้ิงเทน็จิน  
 
 
 
 
 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่พืน้ทีป่ระมาณ 
120,000 ตารางกิโลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮิโรชิม่า สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเป็นอนุสรณ์
สถานให้กับการทิ้งระเบิดปรมาณูเมื่อสงครามโลกครัง้ที่ 2 จุดที่เป็นเสมือนไฮไลท์         
ของสวนแห่งนี้นั ้นนัน่ก็คือ ตึก A-Bomb Dome เป็นสัญลักษณ์ที่ส าคัญของสวน
สนัตภิาพแห่งนี้ เพราะเป็นสิง่ทีเ่หลอือยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของจงัหวดัฮโิรชมิ่า 
หลงัการระเบดิได้กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่อาคารที่ยงัเหลอืรอดมาได้  และได้รบัการขึ้น
ทะเบยีนเป็นมรดกโลก 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั  

บ่าย น าท่าน นัง่รถไฟชินคนัเซ็น ความเรว็สูงจาก (ฮโิรชมิ่า-ฮากาตะ) เพื่อน าท่านช้อปป้ิง 

ย่านการค้าที่มชีื่อเสยีง เท็นจิน เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซื้อของที่ระลกึอย่างจุใจกบั 

ร้านค้ ามากมายให้ท่ าน ได้ เลือกซื้ อสินค้ า  และผลิตภัณฑ์ชั ้นน านานาชนิ ด               

อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า, อเิลก็ทรอนิกส,์ เสือ้ผา้, รองเทา้, กระเป๋า และเครือ่งส าอาง ฯลฯ  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั  

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ROYAL PARK FUKUOKA HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



 

วนัท่ีหก ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ 
13.55 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
14.55 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภมู ิกรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

อตัราค่าบริการ  
ก าหนดการเดินทาง :  มิถนุายน 10  –  15 
    กรกฎาคม 15  –  20 
    สิงหาคม 12  –  17  
    กนัายน 16  –  21  

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัร ์และช าระค่ามดัจ า 
- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บริษัทฯ             

ขอสงวนสทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน        
โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนั ก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์
อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆ ทัง้ของไทย และประเทศ
ญีปุ่่ น ราคาตัว๋เครือ่งบนิ และโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

ห้องพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 57,900.- 41,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 51,900.- 37,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 46,500.- 33,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



 

ตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิ และตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ งหรือไม่เดินทาง             

พรอ้มคณะถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆ ทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯ ไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของ ผู้เดินทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทาง          

ไม่ถูกต้อง, ภยัธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป - กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน  

และเสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม            

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั - ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาล               

อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิัทประกันภัยไทยวิวฒัน์ 

จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯ จดัให ้เป็นตน้ 



 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 20 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้ก าหนด ซึ่งทางบริษัทฯ  ไม่สามารถเขาไป

แทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลกิการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯ ได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯ ว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดินทาง     ในกรณีนี้ทางบรษิัทฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อ

ผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการ

เปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

ส ามารถน าขึ้น เค รื่ อ งได้อยู่ ในความดู แลของท่ านน ้ าหนั กไม่ เกิน  7 กก . และม ี              

ความกวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการ
บนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด้ 

50% ส่วนสายการบนิอื่นๆ ในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆ กบั   การบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 



 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัข้อก าหนด 

ของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้ เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไป และขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณีท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ

ได)้ 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 


