


 



วนัแรก  กรงุเทพฯ   
21.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีบ่รษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดแูลดา้นเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

 

วนัท่ีสอง สนามบินเซน็แทร ์(นาโกย่า) – กโุจ – ท าอาหารจ าลอง (ทารต์ไข่) –  
  หมู่บา้นชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายาม่า – ออนเซน็  
00.05 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองนาโกย่า ประเทศญีปุ่่ นโดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 644 
08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบินเซ็นแทร ์เมืองนาโกย่า หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากรเรยีบร้อยแล้วน าท่านเดนิทางสู่ เมืองกโุจ หรอื กโุจฮาจิมงั ศูนย์กลางการผลิต
อาหารจ าลองมานานหลายทศวรรษ ปัจจุบนัผลติจ านวนมากถึงกว่าครึง่ของตลาดอาหาร
จ าลองญี่ปุ่ น และให้ท่านได้ทดลองท าอาหารจ าลอง (ทาร์ตไข่) โดยมผีู้เชีย่วชาญคอยให้
ค าแนะน า พรอ้มรบัอาหารจ าลองทีท่ าเป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านล้ิมรสอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษท่ีหารบัประทานภมิูภาคอ่ืนไม่ได้ “โฮบะ
มิโซะ” หมูหรือเน้ือย่างบนใบแมกโนเลียแห้งสีน ้าตาลบนเตาเลก็ทานคู่กบัปลาอาย ุ
เครื่องเคียง น ้าซุปและข้าวสวยร้อนๆ 

บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชิราคาวาโกะ (จดุชมวิวชิโรยามะ)  ซึง่ยงัคงอนุรกัษ์บา้นสไตล์
ญี่ปุ่ นขนานแท้ดัง้เดิม และยงัได้รบั   เลือกจากองค์กรยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือน
ธนัวาคม 1995 บ้านในสไตล์ กสัโซ่ – สึคุริ จะมคีวามยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 
10 เมตร โครงสรา้งของบา้นสามารถรองรบัหมิะทีต่กหนักในช่วงฤดูหนาวไดด้ ีและ รปูร่าง
ของหลงัคาเหมอืนกบัสองมอืของพระเจ้า จงึเรยีกหมู่บ้านสไตล์นี้ว่า  “กสัโซ่” จากนัน้น า
ท่านเดนิทางสู่เมืองทาคายาม่า 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเท่า 
   
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

https://www.talonjapan.com/category/area/chubu/gifu/gujo-hachiman/


 
----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดี
ขึ้น--- 

 

วนัท่ีสาม ทาคายาม่า – ตลาดเช้าทาคายาม่า – ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ –  
  กระเช้าชินโฮทากะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) – คามิโคจิ – สะพานคปัปาบาชิ 

– ทะเลสาบชิระกะบะ – ออนเซน็   
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านชมบรรยากาศของ ตลาดเช้าเมืองทาคายาม่า สมัผสัวถิชีวีติของผู้คนในยามเช้า 
อากาศเยน็สบาย และความเรยีบง่ายของเมอืงแห่งนี้เป็นอีกสถานที่ในแดนปลาดบิที่น่า
ศกึษาและเรยีนรู้ ซึ่งเต็มไปด้วยรา้นค้าแบบพื้นเมอืง ผกั ผลไม ้ผลติภณัฑ์ที่เก็บมาจากไร่
สดๆ ของชาวบา้นแถบนัน้ 

 แล้วน าท่านเข้าสู่ ย่านเมืองเก่าซนัมาชิซูจิ ที่ยงัคงอนุรกัษ์บ้านเรอืนและสภาพแวดล้อม
สมยั    เอโดะไวไ้ดเ้ป็นอยา่งด ีชมการด าเนินชวีติแบบดัง้เดมิทีท่่านจะต้องประทบัใจ พรอ้ม
เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึกในสไตล์ญี่ปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับ
บรรยากาศอนัเก่าแก่แสนคลาสสกิ จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ กระเช้าชินโฮทากะ(Shin-
Hotaka Ropeway) เป็นหนึ่งในกระเชา้ที่เป็นเอกลกัษณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศญี่ปุ่ น มี
ระยะทาง 1,000 เมตร ไต่ระดบัดา้นขา้งของเทอืกเขาโฮทากะ จะมองเหน็ทวิทศัน์ที่งดงาม
ของภูมภิาคโอคุฮดิะ และยอดเขาโอคุโฮตาเกะดาเกะ ภูเขาที่สูงเป็นอนัดบัสามของญี่ปุ่ น 
จุดเด่นของกระเช้าคอืมขีนาดใหญ่สสีนัสดใส (หมายเหตุ : การขึน้กระเช้าขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธ ิในการคนืเงนิหรอืปรบัโปรแกรมตามความเหมาะสมโดย
ค านึงถงึความปลอดภยัของลกูคา้เป็นหลกั) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ คามิโคจิ(Kamikochi) เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มทีิวทศัน์

ภเูขาทีส่วยงามทีสุ่ดแห่งหนึ่งของประเทศญีปุ่่ น มฉีากหลงัอนังดงามของเทอืกเขาแอลป์และ



ความงดงามของแม่น ้าอาซุสะ สฟ้ีาอมเขยีวอยู่เบื้องล่าง ซึ่งเปิดให้บรกิารเฉพาะช่วงกลาง
หรอืปลายเดอืนเมษายนจนถงึกลางเดอืนพฤศจกิายนของทุกปี ก่อนจะปิดใหบ้รกิารในช่วง
ฤดูหนาว จากนัน้น าท่านชม สะพานคปัปาบาชิ (Kappa Bridge) เป็นสะพานแขวนที่อยู่
เหนือแม่น ้ าอาซุสะ(Azusa River) ใจกลางของคามิโคจิ ให้ท่านได้เก็บภาพทิวทัศน์ที่
สวยงาม น าท่านเดนิทางสู่            เมืองชิระกะบะโกะ 

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั IKENOTAIRA HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม – เตม็อ่ิมไม่อัน้กบับฟุเฟตข์าปยูกัษ์ 

----  พกัผ่อนกบัสปารีสอรท์แบบญ่ีปุ่ นแท้ๆ  ให้ท่านได้อาบน ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซน็ (Onsen) เพ่ือผ่อนคลายความเม่ือยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลือด
ลมดีผิวพรรณสดใสมีน ้ามีนวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขึ้น 

วนัท่ีส่ี ทะเลสาบชิระกะบะ – มตัสึโมโต้ – ปราสาทมตัสึโมโต้ – สวนผลไม้ (ตาม
ฤดกูาล) –  

  โอชิโนะฮกัไก – ทะเลสาบยามานาคาโกะ – ออนเซน็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่เมอืง มตัสึโมโต้ ชมความยิง่ใหญ่ของ ปราสาทมตัสึโมโต้ จดุแวะชมทีส่ าคญัของ

เมอืง เป็น 1 ใน 3 ปราสาทที่มคีวามสวยงามที่สุดของญี่ปุ่ น ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1504 
ระหว่างช่วงโกลาหลของสงครามกลางเมอืง โดยก าแพงหินและคูน ้ารอบปราสาทยงัคง
สภาพเดมิเหมอืนในอดตี เป็นปราสาทดัง้เดมิทีส่ามารถรอดพน้จากการถูกท าลายดว้ยเพลงิ
สงครามมาได้จนถงึปัจจุบนั บางครัง้ปราสาทหลงันี้ก็ถูกเรยีกว่าปราสาทอกีา หรอืปราสาท
ด า นัน่กเ็พราะดา้นนอกของปราสาทไดใ้ชส้ดี าเป็นสหีลกัในการก่อสรา้งนัน่เอง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเขา้ชม สวนผลไม้ สมัผสัประสบการณ์เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล   

มกราคม – พฤษภาคม เป็นฤดกูาลของสตรอเบอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้)  



มถุินายน – ตน้กรกฏาคม เป็นฤดกูาลของเชอรร์ี ่(เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
กรกฏาคม – สงิหาคม เป็นฤดกูาลของพชี (เกบ็แบบจ ากดัจ านวนผลไม)้ 
กลางสงิหาคม – กลางตุลาคม เป็นฤดกูาลขององุน่ (เกบ็แบบไมอ่ัน้) 
ตุลาคม – กลางพฤศจกิายน  เป็นฤดูกาลของแอ๊ปเป้ิล สาลี่ และลูกพลบั (เก็บแบบจ ากดั
จ านวนผลไม)้ 
จากนัน้น าท่านชม หมู่บ้านโอชิโนะฮกัไก (Oshino Hakkai) เป็นจุดท่องเที่ยวที่สรา้งเป็น
หมูบ่า้นเลก็ๆ จดุชมววิภเูขาไฟฟูจ ิและแหล่งรวบรวมของฝากพืน้เมอืง อาทเิช่น ผลติภณัฑ์
แปรรปูจาก 
ชาเขียว ผลไม้อบแห้ง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมู่บ้านแห่งนี้  และยงัมีบ่อน ้ าแร่
ธรรมชาต ิ ใหท้่านไดล้องดื่มกนัอกีดว้ย 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั FUJIMATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า 
   

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
*** ให้ท่านไดอ้ิม่หน าส าราญกบับุฟเฟ่ต์อาหารนานาชนิดสไตลญ์ี่ปุ่ น ไม่ว่าจะเป็นขาปยูกัษ์ 
ซูช ิขา้วปั้นหน้าต่างๆ พรอ้มเพิม่รสชาตดิว้ยวาซาบติ้นต ารบั หรอืจะเป็นเทมปุระที่ทอดจน
กรอบน่ารบัประทานทีเ่สริฟ์ผกัเครือ่งเคยีง นอกจากนี้ยงัม ีซารุโซบะ เสน้เหนียวนุ่มรสชาติ
เยีย่ม, ขา้วราดแกงกระหรี,่ ขา้วผดัญีปุ่่ น, ไขตุ๋่น และมโิซะซุป *** 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญี่ปุ่ นแท้ๆ   ให้ท่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
ออนเซน็ (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้าแร่จะท าให้เลอืดลมดผีวิพรรณ
สดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ 

 
 
 
 
 
 



วนัท่ีห้า ทะเลสาบยามานาคาโกะ – โตเกียว – ฮาราจกู ุช้อปป้ิง – ชินจกู ุช้อปป้ิง 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางเขา้สู่ โตเกียว น าท่านช้อปป้ิง ย่านฮาราจูก ุเป็นย่านท่องเที่ยวยอดนิยม
ส าหรบัชาวต่างชาติ เป็นศูนยร์วมแฟชัน่ เสือ้ผา้สนิคา้แบรนดเ์นม วฒันธรรม ธรรามชาตใิจ
กลางเมอืง 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัต่อ ย่านชินจกู ุ ย่านชอ้ปป้ิงทีม่ชีื่อเสยีงของกรงุโตเกยีว ใหท้่านได้

เพลดิเพลนิกบัการเลอืกซือ้สนิคา้นานาชนิด รา้นรอ้ยเยน แบรนดเ์นม อุปกรณ์
อเิลก็ทรอนิกส ์ ซานรโิอชอ็ป เสือ้ผา้น าสมยั กระเป๋า รองเทา้วยัรุ่นอย่างโอนิทสึกะ ไท
เกอร!์!!  รวมไปถงึเครือ่งส าอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 

 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

***หมายเหตุ !! ส าหรบัลกูคา้ทีต่อ้งการพกัหอ้งแบบเตยีงใหญ่นอน 2 คน (DBL) จะมคี่าใชจ้่ายเพิม่ 2, 500 บาท ต่อหอ้ง/ต่อ
คนื และหอ้งมจี านวนจ ากดั 
 

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

น าท่านสู่ วดัอาซะกซุ่า วดัที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกยีว ภายในประดษิฐานเจา้แม่กวนอมิทอง
ค า     ทีช่าวญีปุ่่ นนิยมมาสกัการะบชูา และพากนัมาเทีย่วชมความยิง่ใหญ่ของโคมไฟขนาด
ยกัษ์ทีม่คีวามสงูถงึ 4.5 เมตร  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บ่าย ใหท้่านอสิระกบัยา่นชอ้ปป้ิงของเมอืงนารติะทีห่า้งสรรพสนิคา้ ชื่อดงั ห้างอิออน แหล่งใหญ่

รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่น าสมยั กระเป๋า 



รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ระลกึ เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์อเิล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่าน
อสิระในการเลอืกซือ้ของฝาก และสนิคา้ทีม่ชีื่อเสยีงของญีปุ่่ นก่อนกลบักรงุเทพฯ ไดเ้วลาอนั
สมควร เดนิทางสู่ สนามบินนาริตะ 

17.25 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 677 
21.55 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
 

 
 

อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง  กนัยายน 10-15, 24-29 

 

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 ิ

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 55,900.- 36,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 50,900.- 32,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มี
เตียง 

44,900.- 29,500.- 

พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกั

แบบเตียงเดียวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใช้จ่าย 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 

- 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 และต้องการเปลี่ยนตวัผูเ้ดนิทาง

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)้ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 


