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วนัแรก  กรงุเทพฯ – โอซาก้า 
20.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ 

ชัน้ 4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าทีท่างบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบัดูแล
ดา้นเอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

23.30 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่ นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 
622 

 
วนัท่ี            โอซาก้า – อามาโนะฮาชิดาเตะ (นัง่กระเช้าหรือแชรลิ์ฟต)์ – หมู่บา้นชาวประมงอิ

เนะ 
                 ล่องเรือชมอ่าวอิเนะ –  มิยาสึ – ออนเซน็ 
07.00 น. ถึงท่าอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า น าท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร 
 น าท่านเดนิทางสู่ จุดชมววิ อามาโนะฮาชิดาเตะ (นัง่กระเช้าหรือแชรลิ์ฟต์) หรอื

เรยีกอกีชื่อหน่ึงว่า สะพานสู่สรวงสวรรค์ (bridge in heaven) เน่ืองจากเป็นจุดชมววิที่
ตดิ 1 ใน 3 ของววิชายทะเลทีส่วยทีสุ่ดในญี่ปุ่ น มองเหน็อา่วมยิาส ึทีม่ลีกัษณะเป็นสนั
ทรายคดเคีย้วเชื่อมต่อกนั 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บา่ย จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านชาวประมงอิเนะ (Ine-Cho) หมู่บ้านอนุรกัษ์ที่

หลงเหลอือยู่เพยีงไม่กี่แห่งของประเทศญี่ปุ่ น ตัง้อยู่รมิอ่าวอเินะซึ่งจะสร้างอยู่ติดกนั
เรียงตลอดแนวยาวของชายฝัง่กว่า 200 หลังเกิดเป็นทัศนียภาพที่แปลกตาไม่
เหมอืนกบัทีใ่ดในญี่ปุ่ น โดยบา้นแบบน้ีเรยีกว่า ฟูนะยะ(Funaya) จุดเด่นเฉพาะตวัคอื
จะมีการท าบ้านยื่นออกไปในน ้าแล้วมีช่องจอดเรอือยู่ภายในบ้านเหมอืนกบัเมืองเว
นิสประเทศอติาล ีล่องเรือชมอ่าวอิเนะ ล่องเรอืชมทศันียภาพที่งดงามของอ่าวอเินะ
และความงดงามแปลกตาของหมู่บ้านชาวประมงสไตล์ฟูนะยะ นอกจากน้ีท่านยงั
สามารถใหอ้าหารนกนางนวลไดอ้กีดว้ย 

 ไดเ้วลาน าทา่นเดนิทางสู่ เมืองมิยาสึ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MIYAZU ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 
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ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
----  พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลอืด
ลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายใหด้ขีึน้ --
-  

วนัท่ีสาม       มิยาสึ - คิโนซากิออนเซน็ - เมืองทตโตะริ – พิพิธภณัฑศิ์ลปะทราย – เนิน
ทรายทตโตะริ - ยโูนะโกะ - ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 จากนัน้ น าท่านเดนิทางต่อสู่ คิโนซากิอนเซ็น (Kinosaki Onsen) อกีหน่ึงเมืองอน

เซน็ชื่อดงัในแถบคนัไซ ตัง้อยท่างตอนเหนือของจงัหวดัเฮยีวโกะ ยา่นบอ่น ้าพรุอ้นแห่ง
น้ี มาครบทัง้เรื่องราวทางประวตัศิาสตร์เก่าแก่ และบรรยากาศแสนสบายกบัตวัเรอืน
ไม้หลงัเก่าที่ตัง้อยู่ตามทางเลยีบคลองน ้าใสเส้นเล็กๆ ที่มตี้นหลวิเรยีงรายผสานกบั
ภาพของคนญีปุ่่ นในชุดยกูาตะมากมายเดนิเลน่ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนัน้น าท่าน พิพิธภณัฑ์ศิลปะทราย เนินทรายทตโตะรพิพิธิภณัฑ์ทรายหน่ึงเดยีว

ในญี่ปุ่ นซึ่งรวบรวมผลงานการแกะสลกัที่ท ามาจากทรายมาจดัแสดง จะมกีารเปลี่ยน
หวัขอ้ของงานแสดงงานศิลปะจากทรายในทุกๆปี ซึ่งปีน้ีจะจดัในธมี “Travel around 
the world - The nordic country” เปิดให้ชม 14 เม.ย. 18 - 6 ม.ค. 19 แล ะเดินทาง
ต่อสู่ เนินทรายทตโตะริ ชมความมหศัจรรย์ของเนินทรายขนาดมหมึาที่มเีพยีงแห่ง
เดยีวในประเทศญี่ปุ่ น เกดิจากทรายที่ถูกพดัพามาแล้วสะสมตวัมา จนกลายเป็นเนิน
ทรายขนาดใหญ่ บรเิวณยอดเนินทราย เป็นจุดทีท่่านสามารถชมทศันียภาพได ไกล
แบบสุดลกูหลูกูตา 
** นอกจากน้ียงัมกีจิกรรม อาทเิชน่ การขีอ่ฐูชมทศันียภาพโดยรอบการเล่นสไลดเ์ดอร ์
เป็นตน้ (มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทา่นใดสนใจ ตดิต่อทีห่วัหน้าทวัร)์ ** 
ไดเ้วลาสมควรน าทา่นเดนิทางต่อสูเ่มอืง ยโูนะโกะ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั YUNOGO BON VOYAGA HOTELหรือเทียบเท่า 

   
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
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----  พกัผ่อนกบัสปารสีอร์ทแบบญี่ปุ่ นแท้ๆ  ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร่ หรอืเรยีกอกีอย่าง
หน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยลา้ การอาบน ้าแร่จะท าใหเ้ลอืด
ลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัชว่ยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ 

 
วนัท่ีส่ี ยโูนะโกะ – โอกะยะม่า - สวนผลไม้ (เกบ็ผลไม้ตามฤดกูาล) – ศาลเจ้าคิบิทสึ - คุ

ราชิกิ -  เมืองโบราณครุาชิกิ - มิตซุยเอาทเ์ลต็ 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางต่อสู่ ศาลเจ้าคิบิทสึ ศาลเจา้ทีเ่กีย่วพนัอย่างใกลช้ดิกบัเทพเจา้ทีเ่ป็น
ที่มาของ Momotaro นิทานพื้นบ้านชื่อดงัของญี่ปุ่ น อาคารหลกัเป็นสมบตัิของชาต ิ
ลกัษณะทีโ่ดดเดน่ทีสุ่ดของทีน่ี่คอืทางเดนิอลงัการยาว 360 ม.  
น าทา่นเขา้ชม สวนผลไม้ สมัผสัประสบการณ์เกบ็ผลไมต้ามฤดกูาล   
กรกฏาคม – สงิหาคม เป็นฤดกูาลของพชี (เกบ็แบบจ ากดัจ านวนผลไม)้ 
กนัยายน – ตุลาคม เป็นฤดกูาลขององุน่เขยีวไรเ่มลด็ (เกบ็แบบไมอ่ัน้ Muscat) 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย จากนั ้นน าท่านเดินทางต่อสู่  เมืองโบราณคุราชิกิ  (Kurashiki Bikan Historical 

Quarter) มบีา้นญี่ปุ่ นโบราณสขีาวและต้นหลวิน้อยใหญ่เรยีงรายรมิ Kurashiki River 
และKurashiki เป็นศูนยก์ลางการขนสง่สนิคา้ทีรุ่่งเรอืงในศตวรรษที่ 17 ทัง้ยงัเป็นยา่น
ทีอ่บอวลไปดว้ยกลิน่อายของเสน่หเ์มอืงเก่าทีส่งบสุข ต่อดว้ย มิตซุยเอาท์เลต็ ชอ้ป
ป้ิงสินค้าแบรนด์เนมมากมายกว่า 60 แบรนด์ดงั เช่น Coach , Diesel , Burrerry , 
Billabong , G-Shock , RalphLauren , Seiko , Samsonite แ ล ะ  Tommy Hilfiger 
เป็นตน้ 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRANVIA OKAYAMA HOTEL หรือเทียบเท่า 
  

 



   5 

วนัท่ีห้า โอกะยะม่า - ฮิเมจิ - ปราสาทฮิเมจิ – โอซาก้า – ช้อปป้ิงชินไซบาชิ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้ น าทา่นเดนิทางต่อสู ่ ปราสาทฮิเมจิ หรอืมชีื่อเรยีกอกีอยา่งวา่ ปราสาทนก
กระสาขาว เป็นสิง่ก่อสรา้งทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดแหง่หน่ึง และยงัไดร้บัการยกยอ่งจากยเูนสโก
ใหเ้ป็นมรดกโลกและสมบตัปิระจ าชาตญิีปุ่นเมื่อเดอืนธนัวาคมปี พ.ศ. 2536 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บา่ย น าทา่น ช้อปป้ิงชินไซบาชิ ยา่นชอ้ปป้ิงแห่งน้ีเปรยีบไดก้บัยา่นชนิจกุูของกรุงโตเกยีว

เลยกว็า่ได ้ไมว่า่จะเป็นรา้นคา้ทีม่อียา่งมากมาย สนิคา้นานาชนิด 
ค า่ รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRANVIA OSAKA HOTELหรือเทียบเท่า 
 

 
วนัท่ีหก        โอซาก้า - ตลาดคโุรมง– ช้อปป้ิงห้างอิออน – สนามบินโอซาก้า – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านไปยัง ตลาดคุโรมง โอซาก้า (Kuromon Ichiba Market) เป็นตลาดที่มี
ชื่อเสยีงและเก่าแก่มากที่สุดแห่งหน่ึงของเมืองโอซาก้า จนได้รบัสมญานามว่าเป็น 
ครวัของโอซาก้า กนัเลยทเีดยีว มบีรรยากาศภายในเป็นทางเดนิ Arcade เลก็ๆทอด
ยาวประมาณ 600 เมตร 2 ขา้งทางจะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ต่างๆกว่า 160 รา้นคา้ ขาย
ทัง้ของสด และแบบพรอ้มทาน มขีองกนิเล่นและอาหารพืน้เมอืงมากมายหลายชนิด
ใหไ้ดช้มิกนั 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั 
บา่ย ให้ท่านอิสระกับย่านช้อปป้ิงของเมืองนาริตะที่ห้างสรรพสินค้า ชื่อดงั ห้างอิออน 

แหล่งใหญ่รวบรวมสนิค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลอืกซื้อ อาทิ เสื้อผา้แฟชัน่น า

สมัย กระเป๋า  รองเท้า เครื่องส าอาง ของที่ ระลึก  เครื่องใช้ไฟ ฟ้ า อุปกรณ์
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อเิล็คทรอนิกส์ เป็นต้น ให้ท่านอสิระในการเลอืกซื้อของฝาก และสนิค้าที่มชีื่อเสยีง

ของญีปุ่่ นก่อนกลบักรุงเทพฯ ไดเ้วลาอนัสมควร เดนิทางสู ่สนามบินโอซาก้า 

17.25 น. ออกเดนิทางเพือ่กลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG 673 

21.55 น. เดนิทางถงึสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 

 
 

อตัราค่าบริการ   
 

ก าหนดการเดินทาง  กนัยายน: 03 - 08,  24 – 29  
    

 
 

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 54,900.- 35,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มีเตียง 49,500.- 31,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มีเตียง 35,900.- 28,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 
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- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้งภยัธรรมชาติ, การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

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 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

 

อตัราน้ีไม่รวม 

- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 
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- 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 ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 

ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้งตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและ
จ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 
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- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 
 
 
 
 
 
 
 


