


 



วนัแรก             กรงุเทพฯ 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง ฟคุโุอกะ – คิตะคิวชู – ปราสาทโคครูะ (ชมซากรุะ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) – ยามากชิู  
ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ – ยดูะ – ออนเซน็    

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินเมืองฟุคุโอกะ น าท่านผ่านพิธกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ปราสาทโคครูะ (ชมซากุระ ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ถูกสรา้งขึน้
ใหม่เมื่อประมาณ 400 ปีกว่า ก่อนช่วงปีค.ศ. 1600 โดยไดเมยีวโมร ิคทัสุโนบุ ผูค้รองเมอืง
ฟุคุโอกะและเมอืงเบบปุในสมยันัน้ จนกลายมาเป็นต้นแบบของสถาปัตยกรรมการสร้าง
ปราสาทของทัว่ประเทศญีปุ่่ น 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองยามากชิู เพื่อชม ศาลเจ้าโมะโตะโนะซุมิอินาริ ซึ่งศาลเจา้แห่งนี้

เป็นทีส่ถติของจติวญิญาณอนัศกัดิส์ทิธิท์ ีไ่ดแ้ยกออกจากศาลเจา้ไทโคะดะนิอนิาร ิในจงัหวกั
ชมิะเนะ จุดที่น่าสนใจของศาลเจ้าแห่งนี้คอื เสาแดงโทรอิิจ านวน 123 เสา ที่ทอดตวัเป็น
แนวยาว รวมระยะทาง 100 เมตร นิยมเดนิทางมาขอพร ใหจ้บัปลาไดด้ ีประสบความส าเรจ็
ทางการค้าขาย และเดนิทางปลอดภยั นอกจากนี้ยงัมคีวามเชื่อว่าการเดนิลอดเข้าไปใน
อุโมงคจ์ะช่วยในเรือ่งของการหาคู่และมลีกูอกีดว้ย  

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

*** พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่าออนเซ็น (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น  

 

 

 



วนัท่ีสาม ยูดะ – อิวาคุนิ – สะพานคินไตเคียว – เกาะมิยาจิม่า (นัง่เรือเฟอรร่ี์) – ศาลเจ้าอิสึกชิุ
มะ – ถนนช้อปป้ิงโอโมเทะซนัโด – ฮิโรชิม่า 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านไปยงั สะพานคินไตเคียว เป็นสะพานที่ทอดข้ามแม่น ้ านิชิกิและพุ่งตรงไปยงั
ปราสาทอิวาคูนิที่ตัง้อยู่บนยอดเขา อีกฝัง่หนึ่งของแม่น ้าเป็นสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นและมี
ชื่อเสยีงที่สุดในเมอืงนี้ มรีูปร่างเป็นเอกลกัษณ์ สะพานแห่งนี้มคีวามสวยงามตลอดทัง้ปี 
โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ลใินต้นเดอืนเมษายนจะเตม็ไปดว้ยดอกซากุระสชีมพทูีบ่านสะพรัง่
ทัง้สองฝัง่ จากนัน้น าท่าน นัง่เรือเฟอรร์ี่ข้ามฟาก สู่ เกาะมิยาจิม่า เป็นสถานที่ที่ได้รบั
การยกย่องว่ามทีวิทศัน์สวยที่สุด 1 ใน 3 ของญี่ปุ่ น และประตูสแีดงกลางน ้า โอโทรอิิ อนั
เลื่องชื่อ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ!ใหท้่านไดล้ิม้รส หอยนางรมฮโิรชมิ่า เป็นเมนูขึน้ชื่อของฮโิรชมิ่ารวมถงึเกาะมยิาจมิ่า 
โดยบรเิวณนี้มชีื่อเสยีงเรือ่งการเพาะเลีย้งหอยนางรมมากกว่า 300 ปี 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ ศาลเจ้าอิสึกชิุมะ เป็นศาลเจา้ทีม่ชีื่อเสยีงโด่งดงัจากศาลเจา้และประตูโท
รอิสิแีดงขนาดใหญ่ทีต่ ัง้อยู่กลางทะเลจนดูเหมอืนลอยอยู่ในน ้าในช่วงทีน่ ้าขึน้ และไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกในปีค.ศ. 1996 ตวัศาลเจา้มอีายุเก่าแก่กว่า 1 ,400 ปี จากนัน้น า
ท่านเขา้สู่ ถนนช้อปป้ิงโอโมเทะซนัโด เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่ครกึครืน้ของเกาะมยิาจมิ่า มทีัง้
รา้นอาหาร ร้านขายของที่ระลกึ เช่น เสื้อยดื แม่กุญแจ สายคล้องโทรศพัท์หรอืเครื่องไม้
ต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะทัพพีตักขาวที่เป็นสัญลักษณ์และผลิตภัณฑ์ขึ้นชื่อและ
รา้นอาหารขึน้ชื่อของที่นี่คอื โอโคโนมยิาก(ิพซิซ่าญี่ปุ่ น) ขา้วหน้าปลาไหล ขนมโมมจิมินัจู
และหอยนางรมเผา 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 โอโคโนมยิากิ หรอืพิซซ่าญี่ปุ่ น เป็นอาหารขึ้นชื่อของเมอืงฮโิรชมิ่า ประกอบไปด้วยแป้ง 

ผกักาดขาว เสน้ เนื้อหมแูละไข ่ซึง่ท่านจะไดเ้พลดิเพลนิกับการนัง่ดเูหล่าพ่อครวัปรงุอาหาร
สดๆตัง้แต่เริม่ลงแป้ง ผกักาดขาว เนื้อหม ูใส่ซอลแลว้ผดับนเตา เมื่อสุกไดท้ีพ่่อครวักจ็ะตกั
เอาโอโคโนมยิากิร้อนๆมาเสริฟ์ไว้บนเตารอ้นด้านหน้าลูกค้า (ฟรเีครื่องดื่มเบยีร์คนละ 1 
ดริง๊) 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MISUI GARDEN HIROSHIMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

 



วนัท่ีห้า ฮิโรชิม่า – สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า – A–Bomb Dome – ปราสาทฮิโรชิม่า – นัง่รถไฟชิน
คนัเซน็ (ฮิโรชิม่า – ฮากาตะ) – ช้อปป้ิงคาแนลซิต้ี 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนัติภาพฮิโรชิม่า เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่กนิพื้นที่ประมาณ 

120,000 ตารางกโิลเมตร ตัง้อยู่ใจกลางเมอืงฮโิรชมิ่า เพื่ออุทศิเป็นอนุสรณ์สถานใหก้บัการ
ทิ้งระเบิดปรมาณู เมื่อสงครามครัง้ที่  2  จากนั ้นน าท่านไปยัง A–Bomb Dome เป็น
สญัลกัษณ์หนึ่งของสวนสนัตภิาพแห่งนี้ คอื สิง่ที่เหลอือยู่ของอาคารกรมอุตสาหกรรมของ
จงัหวดัฮโิรชมิา่ หลงัการระเบดิไดก้ลายเป็นหนึ่งในไม่กีอ่าคารทีย่งัเหลอืรอดมาไดแ้ละไดร้บั
การขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลก จากนัน้น าท่านชม ปราสาทฮิโรชิม่า เป็นปราสาทที่มคีวาม
สูงทัง้หมด 5 ชัน้ ต่างจากปราสาททัว่ๆไปตรงทีจ่ะสรา้งบนพื้นที่ราบ ไม่ใช่ปราสาทบนเนิน
เขาหรอืยอดเขาแบบทัว่ๆไป รอบปราสาทจะลอ้มไปดว้ยคูน ้า ชาวญี่ปุ่ นเรยีกปราสาทแห่งนี้
ว่า ปราสาทรโิจ หรอื ปราสาทปลาคารป์ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานี ฮิโรชิม่า รถไฟหัวกระสุนที่ท า

ความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานีฮากาตะจากนัน่น าท่านไปยงั ศูนย์การค้า
คาแนลซิต้ี เป็นศูนย์รวมร้านค้าและร้านอาหารขนาดใหญ่ตัง้อยู่รมิน ้า ภายในมกีารขุด
คลองให้ไหลผ่านใจกลางห้างแห่งนี้ นอกจากนัน้ยงัมโีรงภาพยนตร ์โรงละคร รา้นตู้เกมส ์
รวมทัง้โรงแรมอกี 2 แห่ง ถูกออกแบบมาใหเ้ป็นพื้นทีเ่ปิดโล่งๆกวา้งๆ มรีปูทรงและสสีนัที่
แปลกตาเพื่อใหไ้ดบ้รรยากาศทีน่่าตื่นตาตื่นใจ 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ ่ า รสชาติกลมกล่อมพร้อมเสริ์ฟในทุก

ฤดูกาล ใหท้่านไดส้มัผสัรสชาตอิาหารสุดพเิศษสไตลญ์ี่ปุ่ นอย่างมคีวามสุข อร่อยกบัรสชาติ
ปแูบบดัง้เดมิและรายการอาหารอื่นๆทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของรา้น 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีห้า ฟคุโุอกะ – วดันันโซอิน – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– ช้อปป้ิงเทน็จิน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านชม วดันันโซอิน มพีระพุทธรปูทองส ารดิขนาดใหญ่ พระพุทธรปูนอนนี้สรา้งขึน้เมือ่

ปี 1995 มคีวามยาว 41 เมตรสงู 11 เมตรและหนกัถงึ 300 ตนัและมรีปูแบบสถาปัตยกรรม
แบบเดยีวกบัรปูปั้นพระใหญ่ทีเ่มอืงนารา และคามาครูะ จากนัน้น าท่านสู่ ศาลเจ้าดาไซฟ ุ



ซึง่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนกัปราชญม์จิซิาเนะ สุงาวาระเป็นวหิารเก่าแก่
และมผีูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอย่างเนืองแน่น รอบบรเิวณท่านจะตื่นตากบัต้นบ๊วยกว่า 
6,000 ตน้ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย ให้ท่านชอ้ปป้ิงกนัต่อที่ย่านการคา้ทีม่ชีื่อเสยีง เทน็จิน  เพลดิเพลนิกบัการจบัจ่ายซือ้ของที่

ระลกึอย่างจุใจกบั รา้นค้ามากมายให้ท่านไดเ้ลอืกซื้อสนิค้าและผลติภณัฑช์ัน้น านานาชนิด 
อาท ิเครือ่งใชไ้ฟฟ้า อเิลก็ทรอนิกส ์เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง ฯลฯ         

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั    
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า 

  

วนัท่ีหก            สนามบินฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ เพื่อเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ 
11.35 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
14.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 
 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง เมษายน:   03   -   08   

 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 66,900.- 48,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 60,500.- 43,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 53,900.- 39,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,900.- 10,900.- 



หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์

ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่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 

- 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 ท่านเท่านัน้ 



- 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 

ตัว๋เครื่องบิน 
- 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.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น 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 ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 



 

 


