


 



 
วนัแรก  กรงุเทพฯ   
21.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง สนามบินเซน็แทร ์– วดันิตไตจิ – ขึ้นกระเช้าภเูขา Gozaisho ( ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ ) –  

นาบานะ โนะ ซาโตะ (ชมสวนดอกไม้ + เทศกาลไฟ)  
00.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงนาโกยา่ ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบนิไทย เท่ียวบินท่ี TG 644 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเซ็นแทร์ เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ น าท่านเขา้ชม วดันิตไตจิ วดัทีเ่ป็นศูนยร์วมของทุกนิกายในญีปุ่่ น เป็นที่
ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ ที่ร ัชกาลที่ 5 ได้
พระราชทานพระบรมสารรีกิธาตุบางส่วนจากวดัสระ
เกศราชวรมหาวหิาร (วดัภูเขาทอง) เพื่อเป็นมิง่ขวญั
แก่ชาวพุทธในญี่ปุ่ น รูปแบบสถาปัตยกรรมของวดั
เป็นศิลปะสไตล์ญี่ปุ่ น แต่ภายในอาคารเป็น การ
ตกแต่งสไตล์ไทยๆ ท าให้วดันิตไตจอิบอวลไปด้วย
มติรภาพอนังดงามระหว่างไทยกบัญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ภูเขา Gozaisho (ภูเขาโก

ไซโฉะ) เพื่อน าท่านนัง่กระเชา้ ทีม่คีวามสงูกว่า 
1,212 เมตร ที่แห่งนี้เป็นแหล่งชมทศันียภาพ
ธรรมชาติอันงดงามที่ เปลี่ยนแปลงไปตาม
ฤดกูาลทัง้ 4  
 
 
หลงัจากนัน้น าท่านเข้าชมสวนดอกไม้ นาบานะ โนะ ซาโตะ สวนดอกไม้ที่ครอบคลุมอาณา
บรเิวณอนัแสนกวา้งใหญ่กว่า 3 แสนตารางเมตร เราสามารถเพลดิเพลนิกบัการชมดอกไมต้าม
ฤดูกาลและเทศการประดบัไฟแสนงดงามยามค ่าคนืไดท้ีน่ี่เลย ส าหรบันาบานะโนะซาโตะนัน้ จะ
จดัเทศกาลประดบัไฟทุ่งดอกไมส้ว่างไสวสวยงามไปจนถงึเดอืนพฤษภาคม  
 

 
 
 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลา น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CASTLE PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.castle.co.jp/plaza/en/ 

 
วนัท่ีสาม เกบ็ผลไม้ ( ขึ้นอยูก่บัสภาพอากาศ ) – เมืองโกเบ – ศาลเจ้าอิคตุะ – มิตซุยเอาท์เลต็พารค์ 

มารีนเพียรโ์กเบ – โอซาก้า 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

หลงัจากนัน้น าทุกท่านท ากจิกรรมเกบ็สตรอเบอรร์ี่สดๆ( ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ) และ
รบัประทานไดต้ามอธัยาศยั 

 
 
 
 
 
 
 สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ เมืองโกเบ เมอืงหลวงของจงัหวดัเฮยีวโงะ ซึ่งเป็นเมอืงท่า 

การค้าและอุตสาหรกรรมที่ส าคญัเมอืงหนึ่งของญี่ปุ่ น และยงัเป็นเมอืงที่ได้รบัความนิยมจาก
นกัท่องเทีย่วทัง้ชาวญีปุ่่ นและชาวต่างชาต ิ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
เสิรฟ์ท่านด้วย สเตก็เน้ือโกเบ พรอ้มผกัสดๆ และเครื่องเคยีง 
ใหท้่านไดช้มขัน้ตอนการปรุงกนัอยา่งใกลช้ดิ โดยเชฟฝีมอืเยีย่มทีผ่่านการอบรมมาเป็นอย่างดี 
 
 

 
 
 

 
 
บ่าย  น าท่านเขา้ชม ศาลเจ้าอิคตุะ ซึง่เป็นศาลเจา้ทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแห่งหนึ่งของญีปุ่่ นเลยทเีดยีว  

คาดกนัว่า ก่อสรา้งตัง้แต่ปีค.ศ. 201 หรอืกว่า 
1800 ปีมาแลว้ ซึง่เชื่อกนัว่าเทพอคิุตะนัน้เป็นเทพ
แห่งพลงัความสรา้งสรรค ์ทีน่ี่จงึเป็นศาลเจา้ทีม่กัจะ
มชีาวเมอืงโกเบโดยเฉพาะเหล่าศลิปิน และนกักฬีา
แวะเวยีนมาขอพรอยูเ่สมอ รวมทัง้เครือ่งรางของ
ทีน่ี่ยงัมชีื่อดา้นการสมหวงัดา้นความรกัดว้ย 

https://www.castle.co.jp/plaza/en/


หลงัจากนัน้ น าทุกท่าน เยอืน มิตซุยเอาทเ์ลต็พารค์ มารีนเพียรโ์กเบ เอาทเ์ลต็พารค์แห่งนี้มี
ความพเิศษในความสวยงามเพราะทีน่ี่มกีารตกแต่ง
ทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ดว้ยแรงบนัดาลใจจากบรรยากาศ
ของทอ้งทะเล และไมใ่ช่แค่การตกแต่งเท่านัน้ แต่
ทศันียภาพนบัว่าสวยงามมาก เพราะทีน่ี่เป็นอกีหนึ่ง
เอาทเ์ลต็ทีต่ ัง้อยูต่ดิกบัอ่าวโอซากา้ มองออกไปจาก
เอาทเ์ลต็กจ็ะพบกบัววิทีส่วยงามและ เป็นภาพทีโ่ร
แมนตคิสุดๆ นอกจากบรรยากาศทีส่วยงามแลว้ ทุก

ท่านยงัไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงกนัทีแ่หล่งรวมสนิค้าน าเขา้และสนิคา้แบรนดญ์ี่ปุ่ น          
โกอนิเตอรม์ากมายกบัหลากหลายคอลเลคชัน่  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ จงัหวดัโอซาก้า ซึง่เป็นจงัหวดัทีม่คีวามส าคญัเป็นอนัดบัสอง
และขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของญีปุ่่ น เป็นเมอืงเศษฐกจิทีส่ าคญัของภมูภิาคคนัไซ อกีทัง้ยงัมี
สถานทีท่่องเทีย่วภายในเมอืงและรอบๆเมอืงมากมาย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://hinode-h.com/ 

 
วนัท่ีส่ี  โอซาก้า –  สวนสนุกยนิูเวอรแ์ซลสตดิูโอ เจแปน ( รวมค่าเข้า )  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่สวนสนุกระดบัโลก  ยนิูเวอรแ์ซล สตูดิโอ เจแปน 

 สวนสนุกทีส่รา้งความบนัเทงิใหก้บัคนแถบภูมภิาคคนัไซมาหลายปีโดยการทุ่มทุนสรา้งของ 
บรษิทัสรา้งภาพยนตร ์HOLLYWOOD ชื่อดงั นัน่คอื UNIVERSAL STUDIO ซึง่ภายในได้
จ าลองสตูดโิอจากภาพยนตรเ์รือ่งดงัๆ ทีผ่่านมาของทางบรษิทัไวม้ากมาย โดยเริม่จาก 
ภาพยนตรเ์รือ่งแรก ทีส่รา้งชื่อเสยีงใหก้บั สตเีว่น สปรลีเบริก์ คอื E.T.  ซึง่เป็นการนัง่จกัรยาน
ไปพรอ้ม  กบั อที ีและเดนิทางขา้มจกัรวาลเพื่อกลบัไปยงับา้นเกดิ ต่อจากนัน้ ไปยงัสตูดโิอของ 
TERMINATOR  ภาพยนตรค์นเหลก็ ทีส่รา้งชื่อใหก้บัดาราดงั อารโ์นล ์ชวาสเซเน็กเกอร ์ ท่าน
จะไดดู้ภาพยนตรท์ีไ่มไ่ดฉ้ายตามโรงหนงัแต่เป็นภาคพเิศษแบบดจิติอล 2 มติ ิและ 3 มติ ิ รวม
กระทัง่ไดส้มัผสักบับรรยากาศเสมอืนจรงิกบัตวัละครทีอ่อกมาโชวก์นันอกจอเลยทเีดยีว จากนัน้ 
ไปต่อยงัสตูดโิอ NEW AMAZING ADVENTURE OF SPIDER MAN 4K3D" สไปเดอรแ์มน 

http://hinode-h.com/


หรอืไอแ้มงมุมผูโ้ด่งดงั เมือ่ไดม้าดแูบบการฉายภาพสามมติเิทคนิคพเิศษ 4KHD×3D แลว้ ท าให้
เหมอืนกบัตวัละครมาอยูต่รงหน้าเราจรงิๆ ยิง่ตื่นตาตื่นใจกว่าเดมิหลายเท่า ต่อดว้ยเครือ่งเล่นที่
สรา้งขึน้เพื่อทดสอบความกลา้ นัน่คอื HOLLYWOOD DREAM THE RIDE มกีารน าเพลงแนว 
HIP HOP คลาสสคิ หรอื J-POP มาใชเ้ป็น BGM ขณะเครือ่งเล่นทะยานขึน้ฟ้า พรอ้มทัง้พบกบั
โซนใหม ่UNIVERSAL WONDERLAND เป็นโซนสวนสนุกสไตลค์รอบครวัใหท้่านได้
เพลดิเพลนิกบัตวัการต์ูนสุดน่ารกัชื่อดงัของญีปุ่่ น HELLO KITTY, SNOOPY, SESAME 
STREET   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงหรอืสนุกสนานกนัอยา่งต่อเนื่องกบัธมีพารค์The Wizarding World 

of Harry Potter ภายในธมีพารค์จ าลองสถานทีส่ าคญัมากมาย ทีป่รากฏในภาพยนตรแ์ฮรี่ 
พอตเตอรท์ ัง้โรงเรยีนคาถาพ่อมดแม่มดฮอกวอตส์, หมูบ่า้นฮอกสม์ีด้, รา้นฮนันีดุกส ์และรา้นไม้
กายสทิธิ ์โอลลแิวนเดอร ์รวมถงึเครือ่งเล่นสุดล ้าดว้ยเทคโนโลย ี4K  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางกลบัสู่โรงแรมทีพ่กั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://hinode-h.com/ 
 

วนัท่ีห้า            *** อิสระช้อปป้ิงเมืองโอซาก้า *** --- ไมม่รีถบสับรกิาร --- 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  ใหท้่านไดอ้สิระชอ้ปป้ิงย่านดงัในโอซาก้า อาทเิช่น ... 
  ย่านชินไซบาชิ 

บรเิวณแหล่งชอ้ปป้ิงแห่งนี้มคีวามยาวประมาณ 600 เมตร เตม็ไปดว้ยรา้นคา้ปลกี รา้นเฟรนไชส ์
รา้นเครือ่งส าอางค ์รา้นรองเทา้ กระเป๋า นาฬกิา รา้นกาแฟ รา้นอาหาร รา้นขนม รา้นเสือ้ผา้
สตรทีแบรนดท์ัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นตน้  
ย่านนัมบะ 
เป็นรวบรวมแหล่งบนัเทงิต่างๆ รา้นอาหาร และหา้งสรรพสนิคา้มากมายใหไ้ดเ้ลอืกชอ้ป 
สามารถเดนิทางไดอ้ยา่งง่ายดายโดยรถไฟใตด้นิ หรอืรถบสัประจ าทาง ยา่นน้ีเป็นย่านทีจ่ะได้
สมัผสักบับรรยากาศเมอืงโอซาก้าจรงิๆ คลา้ยกบัยา่นคติะ หรอื อูเมดะ  

  ย่านโดทงโบริ 
หนึ่งในสถานบนัเทงิยามค ่าคนืทีโ่ด่งดงัของโอซาก้า เป็นแหล่งรวมรา้นอาหารมากมายทีเ่ปิด
ใหบ้รกิาร 24 ชัว่โมง ถนนแห่งนี้จะเลยีบรมิคลองโดทงโบร ิและยงัมทีัง้รา้นคา้ และแหล่งบนัเทงิ
อกีมากมาย ในช่วงกลางคนืกจ็ะเปิดไฟประดบัประดาสวยงามป้ายรา้นคา้ต่างๆ รวมไปถงึป้าย
ไฟนกัวิง่กูลโิกะและปคูานิโดราคุทีเ่ป็นสญัญลกัษณ์ของเมอืงโอซาก้าดว้ย 

   
 

http://hinode-h.com/


ย่านเดน็เดน็ 
ตัง้อยูใ่นพืน้ที ่Nipponbashi เป็นยา่นขายสนิคา้อเิลก็ทรอนิกส ์คลา้ยกบัย่าน Akihabara ของ
โตเกยีว นอกจากนี้ยงัมกีารต์ูนมงังะ อนิเมะ และคอสเพลยค์าเฟ่ต่างๆรวมอยูท่ีน่ี่  
*** รบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ อิสระตามอธัยาศยั *** 
ท่ีพกั  OSAKA HINODE HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://hinode-h.com/ 
 
 

วนัท่ีหก ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมดา้นใน ) –  สนามบินคนัไซ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเขา้ชม ปราสาทโอซาก้า ( เขา้ชมดา้นใน ) หนึ่งในแลนดม์ารค์ส าคญัของเมอืงโอซาก้า 
เป็นหนึ่งในจุดท่องเทีย่วหลกัทีใ่ครมาเทีย่วโอซาก้าก็
ต้องเดินทางมาที่นี่ ด้วย หอคอยปราสาทจะมีอยู่
ด้วยกนัทัง้หมด 8 ชัน้ ตวัปราสาทถูกล้อมรอบด้วย
ก าแพงหนิคอนกรตี, คนู ้า และสวนนิชโินมาร ุ 

 
 

 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

เสิรฟ์ท่านด้วย  เซท็จกัรพรรด์ิหลากหลายเมนูป ู 
ใหท้่านไดล้ิม้ลองรสชาดอาหารเมนูปตู่างๆ แบบฉบบั
รา้นดงัไมว่่าจะเป็น เทม็ปุระป ูขา้วอบป ูซุปป ูและ
เมนูปอูื่นๆอกี พรอ้มเครือ่งเคยีง 
 
 

 
 
บ่าย  ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบนิคนัไซ เพื่อเดนิทางกลบักรงุเทพฯ 
17.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 673 
21.25 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

http://hinode-h.com/


อตัราค่าบริการ 

 
ก าหนดการเดินทาง      เมษายน 24 - 29  

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

 
อตัราน้ีรวม 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 58,800.- 45,800.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 52,800.- 40,800.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 47,800.- 36,800.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 



- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและ
จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 



 

 


