


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
19.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารต้อนรบัดูแลดา้นเอกสาร
และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.30 น. น าท่านเดนิทางสู่สนามบินคนัไซ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 622 

วนัท่ีสอง เกียวโต – วดัคินคะคจิุ – ศาลเจ้าฟชิูมิอินาริ – วดัคิโยมิสึ – ย่านฮิกาชิยาม่า                   
นาโกย่า 

07.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินคนัไซ น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  
 เดนิทางสู่ จงัหวดัเกียวโต จงัหวดัหนึ่งในภมูภิาคคนัไซ(Kansai) ซึง่เคยเป็นเมอืงหลวงของ

ประเทศญี่ปุ่ นมายาวนานทีสุ่ด คอืตัง้แต่ปีค.ศ. 794 จนุถงึ 1868 รว่มๆ 1100 ปีเลย จงัหวดั
เกยีวโตจงึเป็นเมอืงส าคญัทีเ่ตม็ไปดว้ยประวตัศิาสตรแ์ละวฒันธรรมของญีปุ่่ น 
น าท่านไปยงั วดัคินคะคุจิ หรอื ปราสาททอง ซึ่งได้รบัการยอมรบัให้เป็นมรดกทาง
วฒันธรรมของญี่ปุ่ น ชมความงดงามของตวัปราสาท 3 
ชัน้สทีอง ตัง้ตระหง่านอยู่ในสระน ้าที่มกีารจดัสวนแบบ 
“เซน” เพื่อให้คนที่เข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธ
ศาสนาอีกด้วย อดีตที่นี่คือบ้านพักตากอากาศของ    
โชกุน “อาชคิางะ โยชมิทิส”ึ จากการต์ูนเรือ่งอคิควิซงั  

 
เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ  ให้ท่านสมัผสัและเก็บภาพความสวยงามกบั โทรอิ ิ(ซุ้ม

ประตูสสีม้) นับหมืน่ ทีเ่รยีงรายกนัเป็นแถวยาวประมาณ 4 กโิลเมตร คลา้ยอุโมงคท์ีม่คีวาม
งดงาม ที่นี่ยงัเป็นศาลเจา้ที่มผีู้คนจ านวนมากมา
สกัการะขอพร มคีวามเชื่อว่ารปูปั้นสุนัขจิง้จอกที่
ศาลเจ้าแห่งนี้ คอืผู้ส่งสารให้กบัเทพเจา้แห่งการ
เก็บเกี่ยว และยังถูกน ามาเป็นฉากหนึ่ งของ
ภาพยนตรช์ื่อดงัเรือ่ง เดอะ เมมมวัร ์ออฟ เกอชิา  
(Memoirs of a Geisha)  

  
 จากนัน้น าท่านเขา้ชม วดัคิโยมิสึ หรอืวดัน ้าใส เป็นหนึ่งในวดัที่มชีื่อเสยีงโด่งดงัที่สุดของ

ญี่ปุ่ น ถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 780 มนี ้าทีเ่กดิขึน้เองตามธรรมชาตจิากน ้าตกโอโตวะ (Otowa 



Waterfall) ไหลผ่านท าให้เป็นที่มาของชื่อ วดัน ้าใส และทางยูเนสโกได้บนัทกึให้วดัแห่งนี้  
ขึน้เป็นมรดกโลก (UNESCO world heritage sites) อกีดว้ย อาคารทีม่ชีื่อเสยีงของวดัแห่ง
นี้กค็อือาคารไมข้นาดใหญ่ เสาของอาคารมคีวามสูงถงึ 13 เมตรจากพืน้ดนิ และโถงอาคาร
ถูกสรา้งใหย้ื่นออกไปภายนอกท าใหบ้รเิวณนี้เป็นจุดชมววิทีส่วยงาม มองเหน็เมอืงเกยีวโต
ในฤดตู่างๆ และเป็นจดุชมซากุระและชมใบไมแ้ดงทีข่ ึน้ชื่อของเกยีวโตอกีดว้ย  

*** ตัง้แต่เดอืน มกราคม 2017 จะมกีารปิดซ่อมแซมในสว่นของอาคารหลกั จนถงึปี 2020 *** 
จากนัน้ใหท้่านเพลดิเพลนิกบั ยา่นฮิกาชิยามา่ แหล่งเดนิเล่นชอ้ปป้ิง สองขา้งทางเตม็ไปดว้ยรา้นคา้ 
รา้นขนมมากมาย เสน่หข์องย่านน้ีกค็อืรปูแบบอาคารบา้นเรอืนรา้นคา้ทีย่งัคงความเก่าแก่ เป็นถนน
ทางเดนิทีส่องขา้งทางจะมอีาคารไมท้รงโบราณแบบญีปุ่่ นดัง้เดมิ ใหค้วามรูส้กึถงึเมอืงเก่าทีย่งัคงมคีวาม
เป็นเอกลกัษ์ของเกยีวโตในสมยัก่อน 

 
  
 
 
 
 
 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางเขา้สู่ เมืองนาโกย่า 
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร  

เข้าสู่ท่ีพกั HOTEL INTERNATIONAL NAGOYA หรือเทียบเท่า 
 
  

วนัท่ีสาม นัง่รถไฟชินคนัเซน็ ( นาโกย่า – มิคาวะอนัโจ ) – โรงงานผลิตพายปลาไหล –           
โกเทมบะ พรีเมียม เอาทเ์ลต – ออนเซน็ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดินทางสู่ขบวน รถไฟชินคันเซ็นจากสถานีนาโกย่า รถไฟหัวกระสุนที่ท า

ความเรว็สงูสุดถงึ 240 ก.ม./ชม.  
สู่ สถานีมิคาวะอนัโจ  

 
จ า ก นั ้ น น า ท่ า น
เดนิทางไปยงัเมอืง



ฮามามตัส ึเขา้ชม โรงงานผลิตพายปลาไหล หรอืทีเ่รยีกว่า โรงงานผลิตขนมอนุางิพาย 
ที่นี่สรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 2005 สามารถเขา้ชมขัน้ตอนการผลติขนมอุนางพิายได้ ขนมอุนางิ
พายเป็นขนมหวานที่มสี่วนผสมของปลาไหลซึ่งเป็นของฝากจากจงัหวดัชซิุโอกะที่ได้รบั
ความนิยมมากที่สุด เหตุผลที่ขนมอุนางพิายเป็นที่รู้จกัไปทัว่ญี่ปุ่ นนั ้นเป็นเพราะความมี
เอกลกัษณ์ในการน าแป้งที่มสี่วนผสมของปลาไหลมาทาเป็นขนมหวานและรสชาติความ
อรอ่ยจากฝีมอืของช่างท าขนมอุนางพิาย  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต ที่มีสินค้าแบรนด์เนมทัง้จากในประเทศและ

ต่างประเทศมากมาย กว่า 200 แบรนด์ ด้วย
พืน้ทีอ่นักวา้งขวางและอยูไ่ม่ไกลจากภูเขาไฟฟู
จมิากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถ
มองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิได้อย่างสวยงามและ
ชัดเจน..อิสระให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการ
จับจ่ายสินค้าที่ถูกใจไปพร้อมกับอิ่มเอมกับ
บรรยากาศทีด่เูหมอืนกบัอยูใ่นอเมรกิาเหนือ  

 
สมควรแก่วลาน าทุกท่านเขา้สู่ทีพ่กั FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเท่า 

  
ค ำ่  รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ หอ้งอำหำรของโรงแรม 

 *** ใหท่้ำนไดอ่ิ้มหน ำส ำรำญกบับุฟเฟ่ตอ์ำหำรนำนำชนดิสไตลญ์ีปุ่่น ไม่ว่ำจะเป็นขำ

ปูยกัษ ์ซูชิ ขำ้วป้ันหนำ้ต่ำง ๆ พรอ้มเพิม่รสชำติดว้ยวำซำบติน้ต ำรบั หรือจะเป็น

เทมปุระที่ทอดจนกรอบนำ่รบัประทำน นอกจำกนี้ ยงัมี ซำรุโซบะ เสน้เหนยีวนุม่

รสชำติเยีย่ม, ขำ้วรำดแกงกระหรี,่ ขำ้วผดัญีปุ่่น, ไข่ตุน๋ และมิโซะซุป *** 

  



----  พกัผอ่นกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร ่หรอืเรียก อีกอย่างหน่ึงว่าออน
เซน็ (Onsen) เพื่อผอ่นคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแรจ่ะท าให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้า
มีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายให้ดีขึน้ ---- 

 

วนัท่ีส่ี ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ) – ทะเลสาบคาวากจิู – กระเช้าคาจิคาจิ
ยามะ – โตเกียว – ช้อปป้ิงชินจกู ุ

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดนิทางไปยงั ภเูขาไฟฟจิู ชัน้ 5 ( ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ) สญัลกัษณ์ของประเทศ
ญี่ปุ่ น ชมความงามของภูเขาไฟศกัดิส์ทิธิ ์และสวยงามจนไดร้บัการยกย่องว่าเป็นภูเขาไฟที่
สวยที่สุดในโลกขนาดไม่มีลูกใดมา
เที ย บ เคี ย ง ได้  แ ล ะมี ค ว าม สู ง
ประมาณ 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) 
ได้รบัรองจากองค์กร UNESCO ให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมรดกโลกด้าน
วฒันธรรม เมื่อเดือนมถุินายน พ.ศ. 
2556 ซึ่งนับว่าเป็นมรดกแห่งที่ 17 
ของประเทศญีปุ่่ น  

 
จากนัน้น าท่าน ขึ้นกระเช้าคาจิคาจิ
ยามะ ภูเขาเทนโจ ท่านจะสามารถ
ชมภูเขาไฟฟูจแิละทิวทัศน์โดยรอบ
ของทะเลสาบคาวากุจิในแบบพา
โนรามา 360 องศา และในวันที่
อากาศแจ่มใสจะสามารถมองเห็นได้
ไกลถงึภเูขาแอลป์ญีปุ่่ นทางตอนใต้  

 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย เข้าสู่มหานครโตเกียว เมอืงหลวงของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่ในภูมภิาคคนัโต  มปีระชากร

อาศยัอยู่รวมกนักว่า 12 ล้านคน และมนีักท่องจ านวนไม่น้อยที่ต้องการเดนิทางมายงัจุด



ศูนยก์ลางของดนิแดนอาทติยอุ์ทยัแห่งนี้  โตเกยีวได้ชื่อว่าเป็นมหานครที่ผสมผสานความ
หลากหลายของวฒันธรรมอนัเฉพาะตวั ดนิแดนทีร่วมแฟชัน่ชัน้แนวหน้าและ 
เทคโนโลยอีนัทนัสมยั น าท่านเขา้สู่ ย่านชินจูก ุซึ่งเป็นย่านช้อปป้ิงที่มชีื่อของกรุงโตเกยีว 

ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สนิค้านานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนด์
เนม อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซานรโิอช็
อป เสื้อผ้าน าสมัย กระเป๋า รองเท้า
วยัรุ่นอย่าง โอนิทสกึะ ไทเกอร์!!!  รวม
ไปถึงเครื่อ งส าอางยอดนิยมอย่าง 
SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II 
ฯลฯ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HOTEL SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI  หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ีห้า  โตเกียว – ***อิสระช้อปป้ิงใจกลางเมืองโตเกียว หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนีย์

แลนด ์ เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท ราคาเดก็อายตุ า่
กว่า 12 ปีจ่ายเพ่ิมท่านละ  2,400 บาท)  **** โตเกียว 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้ให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปป้ิง หรือซ้ือทวัรเ์สริมโตเกียวดิสนียแ์ลนด์ รวมค่า
เดินทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพ่ิม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชญิท่าน
พบกบัความอลงัการซึง่เตม็ไปดว้ยเสน่หแ์ห่งต านานและจนิตนาการของการผจญภยั ใชทุ้น
ในการก่อสรา้ง 600 ลา้นเยน โดยการถมทะเล ออกไปสมัผสักบัเครือ่งเล่นในหลายรปูแบบ 
เช่น   ท้าทายความมนัส์เหมอืนอยู่ในอวกาศไปกบั SPACE MOUNTAIN, ระทกึขวญักบั 
HAUNTED MANSION บ้านผีสิง, ตื่นเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นัง่เรอืผจญภัยใน
ป่ากบั JUNGLE CRUISE, เยอืนบ้านหมพีูห์, ตะลุยอวกาศไปกบั BUZZ LIGHTYEAR’S 
ASTRO BLASTERS, เขา้ไปอยูใ่นโลกแห่งจนิตนาการกบัการต์ูนทีท่่านชื่นชอบ  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย เชิญท่านเพลิดเพลินกับการช้อปป้ิงหรือสนุกสนานกันอย่างต่อเนื่ องกับเครื่องเล่น

หลากหลายชนิดในโตเกยีวดสินียแ์ลนด ์ 
ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 



ท่ีพกั HOTEL SHINBASHI ATAGOYAMA TOKYU REI  หรือเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ีหก            โตเกียว – วดัอาซะกซุ่า – ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

เขา้ชม วดัอาซะกซุ่า วดัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แมก่วนอมิทองค าที ่ 
ชาวญี่ปุ่ นนิยมมาสกัการะบูชา และพากนัมา
เทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาดยกัษ์
ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

  
 
 
 
 
น าท่านเดนิทางเขา้เมอืงนารติะ ให้ท่านอสิระกบั
ย่านช้อปป้ิงของเมอืงนารติะที่ห้างสรรพสินค้า 
ชื่อดัง ห้างอิออน แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้า
หลากหลายชนิดรอใหท้่านเลอืกซื้อ อาท ิเสื้อผ้า
แฟชัน่ น าสมยั กระเป๋า รองเท้า เครื่องส าอาง 
ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็คทรอนิกส์ เป็นต้น  ให้ท่านอิสระในการเลอืกซื้อ
ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรงุเทพฯ ได ้

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย  สมควรแก่เวลา เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 
17.25 น. ออกเดนิทางเพื่อกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง กรกฎาคม:  25  –  30  

 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ในการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดินทางหากคณะทวัร์มผีู้เดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้

เดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญี่ปุ่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกั

แบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย

ค่าใชจ้า่ยเพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ 

ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศ

ของผู้เดินทางได้เนื่องจากผู้เดินทางอาจมสีิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง ,  ภัย

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 49,900.- 29,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 45,900.- 26,900.- 

เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 40,900.- 23,900.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 8,000.- 8,000.- 



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 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด 

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)้ 

 
 
 
 
 


