


 

 



วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู  
21.00 น.  คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์L สายการบินออลนิปปอน  เจา้หน้าที่ของบรษิัท ฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ - สนามบินนาริตะ – พระใหญ่อชิุค ุไดบทุสึ - นิกโก้ – ศาลเจ้าโทโชก ุ– สะพาน

ชินเคียว – คินูกาว่า 
00.30 น. เหนิฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินออลนิปปอน เทีย่วบนิที ่NH 808 
08.25 น.       เดนิทางถงึ สนามบินนาริตะ หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 

น าท่านเดนิทางไปสกัการะ พระใหญ่อชิุค ุไดบทุสึ (Ushiku Daibutsu) แห่งเมอืงอุชคิุ 
จงัหวดัอบิาราก ิพระพุทธรปูอุชคิุไดบุทสไึดร้บัการบนัทกึสถติโิลกจากกนิเนสส ์ว่าเป็น “Tallest 
Buddha” พระพุทธรปูปางยนืทองสมัฤทธิท์ีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดในโลก (สงู 120 ม.)  จากนัน้น าท่าน
ไปยงั  ศาลเจ้าโทโชก ุ สถาปัตยกรรมระหว่างพุทธกบัชนิโต สรา้งโดยโชกุนรุ่นที ่3  ของตระกูล
อเิอะยาสุ ภายในมงีานประตมิากรรมทีเ่ตม็ไปดว้ยอารมณ์และจนิตนาการอยา่งมากมายเช่น 
มงักร 100 หวั แมวนอนหลบั และ มงักรหวัเราะ  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั สะพานชินเคียว คอืสะพานศกัดิส์ทิธิ ์เป็นเหมอืนกบัประตูที่จะพาเขา้สู่ศาลเจ้า

ต่างๆในนิกโก ้สะพานชนิเคยีวนี้สรา้งในปี 1636 และเป็นหน่ึงใน 3 สะพานทีส่วยทีสุ่ดของญีปุ่่ น  
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KINUGAWA PLAZA  HOTEL หรือเทียบเท่า 
www.kinugawa.co.jp/plaza/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  

 
วนัท่ีสาม คินูกาว่า – ฟคุชิุม่า – หมู่บ้านโบราณโออจิุจคู ุ– ปราสาทสึรกุะ -  สวนสตรอเบอรร์ี่ –  ซา

โอะ – ออนเซน็  
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยงั หมู่บ้านโบราณโออจิุจคู ุ หมู่บา้นน้ีไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นเขตอนุรกัษ์สิง่ปลกู
สรา้งอนัทรงคุณค่าของชาต ิอดตีเป็นเมอืงส าคญัในยคุสมยัเอโดะถูกสรา้งเมือ่หลายรอ้ยปีก่อน 
เป็นบา้นชาวนาญีปุ่่ นโบราณทีม่งุหลงัคาทรงหญา้คาหนาๆ เรยีงรายกนัสองฝัง่กนิระยะทาง
ประมาณ 500 เมตร โดยรวมมบีา้นโบราณประมาณ  40 – 50 หลงั  จากนัน้น าท่านชม 
ปราสาทสึรกุะ (Tsuruga Castle)  หรอืปราสาทนกกระเรยีน แห่งเมอืงไอสวึาคามตัสเึป็นอกี
หนึ่งปราสาท ทีง่ดงามและมปีระวตัศิาสตรท์ีน่่าสนใจ ของประเทศญีปุ่่ น ปัจจุบนัปราสาทสรึกุะ
เปิดเป็นพพิธิภณัฑบ์อกเล่าเรือ่งราวประวตัศิาสตรเ์กยีวกบัต านานของปราสาทแห่งนี้ รวมถงึวถิี



ชวีติของเหล่าซามไูร ศลิปะ หตัถกรรมของคนในทอ้งถิน่ ทีม่ที ัง้ขา้วของเครือ่งใชต่้างๆมากมาย
ในช่วงศตวรรษที ่14 ถงึศตวรรษที ่19 จากการท าสงครามกลางเมอืงไอส ึ

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั สวนสตรอเบอรร์ี่ ให้ท่านเพลดิเพลนิกบัการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอรร์ีส่ดๆจาก

ตน้   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MIYAGI ZAO HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.daiwaresort.jp/zaou/index.html/ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  
 

วนัท่ีส่ี ซาโอะ – หมู่บ้านสนัุขจ้ิงจอกซาโอะ – ซาโอะโรปเวย(์ชมปรากฎการปีศาจน ้าแขง็ *ขึ้นอยู่
กบัสภาพอากาศด้วย*) – หมู่บ้านออนเซนกินซงั – เซนได 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงัหมู่บ้านสุนัขจ้ิงจอกซาโอะ (Zao Fox Village) – ตัง้อยู่ใกล้กับเมอืงชิโรอิชิใน
ภูเขาของจงัหวดัมยิาง ิมสีุนัขจิง้จอก 6 สายพนัธ์ สุนัขจิง้จอกที่นี่เลีย้งอย่างอสิระในเขตอนุรกัษ์
สามารถเขา้เยีย่มชมอย่างใกล้ชดิ คนญี่ปุ่ นเชื่อว่าสุนัขจิง้จอกเป็นสตัว์ในเทพนิยายและต านาน
มากมายของญี่ปุ่ น แต่สาเหตุหลกัที่นักท่องเที่ยวไปเยีย่มชมเพราะสุนัขจิง้จอกของที่นี่มคีวาม
น่ารกัและสายตาที่ขี้อ้อนจนคุณต้องหลงรกั  จากนัน้น าท่านนัง่กระเช้า  ซาโอะโรปเวย์ (ชม
ปรากฎการปีศาจน ้าแขง็) ชมปรากฎการความงามของ ปีศาจน ้าแขง็ (ICE MOSTER) หรอืจู
เฮยีว (JUHYO) ซึง่เกดิจากหมิะและน ้าคา้งจบัตวัทบัถมกนัมรีปูร่างคลา้ยปีศาจ ระยะเวลาทีห่มิะ
ก่อตวัและสามารถชมแบ่งออกเป็น 4 ช่วง เดอืนธนัวาคม(Early Stage) เดอืนมกราคม (Growth 
Stage) เดอืนกุมภาพนัธ ์(Golden Stage) เดอืนมนีาคม (Declining Stage) หมายเหตุ: การขึน้
กระเช้าขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากทัศนวิสัยไม่ดีกระเช้าจะปิดบรกิารโดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าโดยค านึงถงึความปลอดภยัของนกัท่องเทีย่วเป็นส าคญั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการ
คนืเงนิค่าบรกิาร หรอืปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมหากกระเชา้ปิด  เนื่องจากสภาพ
อากาศไมด่ ี

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงั หมู่บ้านออนเซน็กินซงั (Ginzan Onsen) เมอืงน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภเูขาของ

จงัหวดัยามากาตะ มชีื่อเสยีงเป็นอนัดบัตน้ๆของญีปุ่่ นว่าเป็นเมอืงออนเซน็ทีส่วยงาม เรยีวกงั
ของทีน่ี่เป็นสไตลด์ัง้เดมิ ทีเ่ป็นอาคารไม ้3-4ชัน้ ผสมผสานกบัผนงัปนูสขีาวสะอาดท าใหรู้ส้กึ
เหมอืนยอ้นยกลบัไปในอดตี และยงัเป็นสถานที ่ถ่ายท าซรีีย่ด์งัของญีปุ่่ น เรอืง  โอชนิ แลว้กเ็ป็น
หมูบ่า้นแรงบนัดาลใจของคุณ Hayao Miyazaki ในการเอามาท าเรือ่งแอนิเมชัน่ดงัเรือ่ง Spirited 
Away อกีดว้ย 



ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั METROPOLITAN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า 
http://www.sendai.metropolitan.jp/ 

   
วนัท่ีห้า เซน็ได – นัง่รถไฟชินคนัเซน็ (เซน็ได – ชินจกู)ุ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านนัง่รถไฟชนิคนัเซน็  หรอืรถไฟหวักระสุนจากเมอืงเซน็ไดเขา้สู่มหานครโตเกยีวรอบเวลา 
09.21 – 10.56 ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทาง 95 นาท ีทีน่ัง่แบบ RESERVED SEAT 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหท้่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงย่านชนิจกุู เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของกรงุโตเกยีวใหท้่าน

ไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด ไมว่่าจะเป็น กระเป๋า รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง สนิคา้แบรนด์
เนม ของกนิ และอื่นๆอกีมากมาย  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั   
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  TOBU LEVANT HOTEL,TOKYO  หรือเทียบเท่า 
http://www.tobuhotel.co.jp/levant/ 

   
วนัท่ีหก โตเกียว – ตลาดปลาซึกิจิ – โอไดบะ – ไดเวอรซิ์ต้ี –  สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยงั ตลาดปลาซึกิจิ เป็นตลาดค้าส่งปลา ผกัและผลไมข้นาดใหญ่ใจกลางกรงุโตเกยีว 
พื้นที่ในตลาดมทีัง้ส่วนขายส่งและขายปลกี สนิค้าที่ขายในตลาดนอกจากปลาแล้วยงัมอีาหาร
ทะเล ผลไมแ้ละรา้นอาหารประเภทปลาดบิ ซูช ิใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชมิได ้ณ ตลาดปลา
แห่งนี้ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย น าท่านไปย่าน โอไดบะ ย่านทีเ่กดิจากการถมทะเลในอ่าวโตเกยีว แลว้สรา้งเป็นแหล่งรวมทัง้

ศูนยก์ารคา้ โรงแรม อาคารส านกังานต่างๆไวม้ากมาย และยงัเป็นจชุมสะพานสายรุง้แห่งมหา
นครโตเกยีวดว้ย อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที ่ไดเวอรซิ์ต้ี   ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบิน
นาริตะ 

18.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินออลนิปปอน เทีย่วบนิที ่ NH 805 
23.35 น. เดนิทางถงึ สนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
     
ก าหนดการเดินทาง      กมุภาพนัธ ์:     27  -  04  มี.ค. 61    

 
 

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 

 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 60,900.- 44,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 54,900.- 40,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 48,900.- 35,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



อตัราน้ีรวม 
- 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 ลกูคา้จะต้องเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิออลนิปปอน ก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ที่

สามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู 

ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่ง
น ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการออลนิปปอน หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  

รว่มในเครอื STAR ALLIANCE ของสายการบนิไทย ขึน้อยูก่บัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบั

การบนิไทย ว่าจะสะสมไดก้ี่เปอรเ์ซน็ต ์ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 


