


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ  
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ประตู

ทางเข้าท่ี 4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ของทางบรษิทั คอยให้การต้อนรบั
ดแูลดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง กรงุเทพฯ – สนามบินนาโกย่า – ปราสาทนาโกย่า – ศาลเจ้าอตัสึตะ – กโุจ ท าอาหาร
จ าลอง – โอคฮิุดะ – ออนเซน็ 

00.05 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศญีปุ่่ นโดยสายการบนิประจ าชาต ิสายการบินไทย 
 เทีย่วบนิที ่TG 644  
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรแล้ว น าท่านไปยงั ปราสาทนาโกย่า ปราสาทที่มคีวามสวยงามไม่แพ้ปราสาท

อื่นๆของญี่ปุ่ นถูกสร้างขึ้นในปี 1612 ซึ่งภายในปราสาทได้เก็บรวบรวมสิ่งล ้าค่าทาง

ประวตัศิาสตรไ์วม้ากมาย 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดินทางไปสกัการะ ศาลเจ้าอตัสึตะ ศาลเจ้าลทัธชินิโตอยู่ใจกลางเมอืงนาโกย่า 
เป็นศาลเจา้ทีส่ าคญัเป็นอนัดบัสองรองจากศาลเจา้อเิสะ  หลงัจากนัน้น าท่านเดนิทางไปยงั
เมอืงกโุจ เมอืงแห่งสายน ้าสงบร่มรื่นท่ามกลางขุนเขาและธรรมชาต ิเป็นเมอืงหนึ่งที่ยงัคง
อนุรกัษ์สภาพบ้านสไตลญ์ี่ปุ่ นไดอ้ย่างสมบูรณ์และยงัมแีหล่งน ้าแร่ทีม่ชีื่อเสยีงมาก  จากนัน้
ใหท้่านไดท้ดลอง ท าอาหารจ าลอง เป็นแหล่งผลติอาหารตวัอย่าง ณ เมอืงกุโจ ใหท้่านได้
ทดลองท าดว้ยตวัเอง อาหารจ าลองทีท่่านท าเองสามารถเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึได้ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTAKA HOTEL หรือเทียบเท่า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

---พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  
ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น--- 

 

 



วนัท่ีสาม โอคุฮิดะ – ทาคายาม่า – ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า – ย่านซันมาชิซูจิ – หมู่บ้านชิ
ราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ)  – โทนามิ – TONAMI TULIP FESTIVAL – โทยาม่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า ชมวถิชีวีติอนัเรยีบง่ายของชาวทาคายาม่า 

พบรา้นขายของพื้นเมอืงผลติภณัฑต่์างๆ ให้ท่านได้เลอืกชม เลอืกซื้อของฝากจากไร่มทีัง้

ผลไมแ้ละพชืผกันานาชนิด ซึง่ตลาดนี้จะเปิดให้บรกิารตัง้แต่ 07.00 – 12.00 น. จากนัน้น า

ท่าน เข้าสู่ย่านเมืองเก่าซนัมาชิชูจิ ที่ยงัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืนและสภาพแวดล้อม สมยัเอ

โดะ ไวไ้ดเ้ป็นอย่างด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้องประทบัใจ พรอ้มเลอืกซื้อ

สนิคา้พืน้เมอืงและของทีร่ะลกึ ในสไตลญ์ีปุ่่ นแท้ๆ  เพลดิเพลนิกบับรรยากาศอนัเก่าแก่    

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จดุชมววิชโิรยามะ)  ซึง่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตล์
ญีปุ่่ นขนานแทด้ัง้เดมิ และยงัไดร้บั  เลอืกจากองคก์รยเูนสโกใหเ้ป็นมรดกโลก ในเดอืน
ธนัวาคม 1995 บา้นในสไตล ์กสัโซ่ – สึคริุ จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกวา้ง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดหูนาวไดด้ ีและ รปูร่าง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจา้ จงึเรยีกหมู่บา้นสไตลน์ี้ว่า  “กสัโซ่ ’’ จากนัน้น า
ท่านไปยงั TONAMI TULIP FESTIVAL  ชมงานเทศกาลดอกทวิลปิประจ าปีทีใ่หญ่ทีสุ่ด
ของประเทศญีปุ่่ น ซึง่จะจดัขึน้ช่วงกลางเดอืนเมษายนถงึตน้เดอืนพฤษภาคมเป็นระยะเวลา
ประมาณ 2 สปัดาห ์ต่อปีเท่านัน้ โดยมดีอกทวิลปิหลากหลายสสีนัจากกว่า 600 สายพนัธ ์
มากถงึ 25 ลา้นตน้ ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัโทยามะ(Toyama)ซึง่เป็นแหล่งปลกูดอกทวิลปิทีใ่หญ่
ทีสุ่ดของประเทศญีปุ่่ น 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั ANA CROWNE PLAZA TOYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วนัท่ีส่ี โทยาม่า – เส้นทางท่องเท่ียวธรรมชาติทาเทะยาม่า คโุรเบะ อลัไพน์ (ทาเทยาม่า –  
โอกิซาว่า) – ยามานาคาโกะ – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ หุบเขาแอลป์ญ่ีปุ่ น ยอดเขาทาเทะยาม่า และเข่ือนคุโรเบะ เป็น

เส้นทางการท่องเที่ยวผ่านหุบเขาหิมะ เขื่อน และเส้นทางธรรมชาติ การเดินทางภายใน

เส้นทาง Tateyama Kurobe Alpine Route มหีลายรูปแบบ ได้แก่ กระเช้าลอยฟ้า รถราง 



รถบสั เคเบิล้คารร์วมทัง้การเดนิเทา้ และไฮไลทข์องเสน้ทางนี้ในช่วงฤดใูบไมผ้ล ิคอื ก าแพง

หิมะที่สูงที่สุดในญี่ปุ่ น จากนั ้นน าท่านไปชม ก าแพงหิมะ ซึ่งเป็นหนึ่ งในไฮไลท์ของ

เส้นทางอลัไพน์ที่เกิดจากการสะสมของหมิะในพื้นที่ของเทอืกเขาทาเทะยาม่าที่มหีมิะตก

มากเป็นอนัดบัหนึ่งของโลก ท าใหม้หีมิะทบัถมกนัสูงเฉลีย่อยู่ที ่7 เมตร และบางปีทีห่มิะตก

หนักมากก าแพงหิมะนี้ก็จะสูงได้ถึง 16-20 เมตร เป็นเส้นทางระหว่าง Bijodaira ไปยงั 

Murodo ซึ่งท่านจะสามารถชมววิความสวยงามของก าแพงธรรมชาตนิี้ผ่านทางหน้าต่างรถ

บสัไดอ้กีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย น าทุกท่านไปยงั กระเช้าไฟฟ้าทาเทะยาม่าคุโรเบะ โดยที่ท่านจะได้ขา้มเขาด้วยกระเช้า

ไฟฟ้าที่ไม่มเีสากลางพยุงสายเคเบลิ ชมววิแอลป์ญี่ปุ่ นและทะเลสาบสหียกที่เขื่อนคุโรเบะ

แบบพาโนราม่า ซึ่งเป็นความงดงามบนเส้นทางสายแอลป์ที่หาที่เปรยีบมไิด้ จากนัน้ชม 

เข่ือนคุโรเบะ เป็นเขื่อนที่มคีวามสูง 1,500 เมตร จากระดบัน ้าทะเล ความสูงของตวัเขื่อน 

186 เมตร เป็นเขือ่นคอนกรตีแบบโคง้ (Arch dam) ทีส่งูทีสุ่ดในญีปุ่่ น  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

---พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหน่ึงว่า  
ออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น--- 

วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคาโกะ – โอชิโนะฮกัไก – ทะเลสาบโมโตส ุ (ชมทุ่งดอกพิงคม์อส) 
โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงั โอชิโนะ ฮกัไก จุดชมววิภูเขาไฟฟูจไิด้อย่างสวยงาม และได้รบัความนิยม
อย่างมากจากนักท่องเที่ยวและชาวญี่ปุ่ นด้วยกนัเอง อกีทัง้ยงัม ีบ่อน ้ ำศกัดิส์ทิธิ ์ที่เกิดจาก
น ้าฝนไหลผ่านภูเขาไฟฟูจจิากด้านบนลงมายงัผนืดนิเบื้องล่าง โดยใชเ้วลายาวนาน กว่า 3 
ปี โดยทีน่ ้าในบ่อนี้ ชาวญี่ปุ่ นเชื่อว่าหากน าไปดื่มแลว้จะท าใหม้สีุขภาพทีด่แีละโชคดอีกีด้วย 
จากนัน้ให้ท่านตระการตากับ ทุ่งดอกพิงค์มอส (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) มชีื่อเรยีกตาม
ภาษาท้องถิน่ว่า ดอกชบิะซากุระ ซึ่งมหีลากส ีอาทเิช่น สขีาว สชีมพู เป็นต้น จงึให้ท่านได้



สมัผสับรรยากาศและเกบ็ภาพความประทบัใจตามอธัยาศยัและเดนิชมต้นชบิะซากุระทีม่นีับ
แสนตน้ ในวนัทีอ่ากาศดอีาจไดเ้หน็ภเูขาไฟฟูจเิป็นฉากหลงัอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านไปยงัมหานครโตเกยีว  ย่านชินจูก ุย่านธุรกจิชื่อดงัที่คลาคล ่าไปดว้ยผู้คนนับล้าน

ในแต่ละวนั ใหท้่านไดเ้พลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนดเ์นม 
อุปกรณ์อเิลก็ทรอนิกส ์ซานรโิอ ชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสกึะ 
ไทเกอร ์!!!รวมไปถงึเครือ่งส าอางสุดฮอตอย่าง SHISEIDO, KANEBO, KOSE, SK-II ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ใหท้่านไดล้ิม้รสชาบูชาบเูกรดพรเีมีย่ม เตม็อิม่กบัเนื้อหม ูเนื้อววัทีค่ดัสรรอยา่งดลีวด
พรอ้มผกัสดใหม่และเต้าหู้แสนอร่อย ทานคู่กบัข้าวสวยรอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มกบัน ้าจิม้รสเด็ด 
และซอฟดริง้ไมอ่ัน้ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั TOBU LEVANT HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีหก โตเกียว – วดัอาซากซุ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านขอพรที่ วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอิ
มทองค าที่  ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมาเที่ยวชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟ
ขนาดยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร   

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย อสิระใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงของฝากที ่ ห้างอิออน แหล่งรวบรวมสนิคา้หลากหลายชนิดรอใหท้่าน

เลอืกซือ้ อาท ิเสือ้ผา้แฟชัน่ กระป๋า รองเทา้ เครือ่งส าอาง ของทีร่ะลกึ เครือ่งใชไ้ฟฟ้า อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นตน้ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น. น าท่านออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 
 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
 

 

ก าหนดการเดินทาง เมษายน :     20  -  25    

 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์น

การเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่้องการหอ้งพกั

แบบเตียงเดยีวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

อตัราค่าบริการ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 66,900.- 46,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 60,500.- 42,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 53,500.- 37,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมสีิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภัย

ธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุ

ทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 

- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ ามนั ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเทา่นัน้ 

- ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบั

พรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใช้จ่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่ส ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความ

เป็นจรงิ 



ตัว๋เคร่ืองบิน 

- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะต้องช าระค่าใชจ้่ายส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่

ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทาง

ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจ้าหน้าที่บรษิัทฯว่า

สามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม ่

- กรณีท่านมคีวามประสงค์ต้องการเปลี่ยนระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกิจ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารต้อง

ด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได้ และต้องการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง

ในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทน

ไดห้รอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลูกค้าจะต้อง

เป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้ ทางลูกค้าต้องชี้แจง

เหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถ

น าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้องตรวจสอบเรื่อง

น ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได ้  

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการบิน

นัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ที่ต้องเดนิทางด้วยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนัก

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให้ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสาย

การบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 



- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ที่กรอกรายละเอียดการจองทวัร์ที่ทางบรษิัทฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณี

ท่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการ 

 

 

 


