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วันแรก

เชียงใหม – ฮองกง

15.00 น.

คณะพรอม ณ ทาอากาศยานเชียงใหม อาคารผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบินคาเธย แปซิฟก
เจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวกดานสัมภาระ
ออกเดินทางสู ทาอากาศยานฮองกง โดย สายการบินคาเธย แปซิฟก เที่ยวบินที่ CX5233
เดินทางถึง ทาอากาศยานฮองกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

18.20 น.
22.10 น.

วันที่สอง

ฮองกง – โอซากา – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ – ศาลเจาฟูชิมิอินาริ –
มิเอะ – นาบานาโนะ ซาโตะ (ILLUMINATION) – นาโกยา

01.45 น.
06.30 น.

ออกเดินทางสู สนามบินคันไซ เมืองโอซากา โดย สายการบินคาเธย แปซิฟก เที่ยวบินที่ CX566
ถึงทาอากาศยานคันไซ เมืองโอซากา นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
นําทานเดินทางสู เมืองเกียวโต นําทานชม วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เปนวัดเกาแกที่ตั้งอยูในเมือง
เกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไมใชวัด หากแตเปนบานพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ตอมาในป 1397
จึงไดขายบานหลังนี้ใหกับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเปนโชกุนคนเดียวกับในการตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใชเปนที่
พํานัก หลังโชกุนเสียชีวิตลูกชายจึงเปลี่ยนเปนวัดเซนแทน แตวัดที่เห็นในปจจุบันนี้เปนแคแบบจําลอง
จากของเกาที่ถูกไฟไหมเสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเปนสีทองจากทองคําเปลว มีรูปปนนก
ฟนิกซบนยอด และมีลําธารลอมรอบเรือน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางไปยังสถานที่สําคัญอันวิจิตรงดงามอีกแหงคือ ศาลเจาฟูชิมิอินาริ ใหทานสัมผัส และ
เก็ บ ภาพความสวยงามกั บ โทริ อิ (ซุ ม ประตู สี ส ม ) นั บ หมื่ น ที่ เ รี ย งรายกั น เป น แถวยาวประมาณ 4
กิโลเมตร คลายอุโมงคที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเปนศาลเจาที่มีผูคนจํานวนมากมาสักการะขอพร
เนื่องจากเชื่อวารูปปนสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจาแหงนี้ เปนผูสงสารใหกับเทพเจาแหงการเก็บเกี่ยว และยัง
ถูกนํามาเปนฉากหนึ่งของภาพยนตชื่อดังเรื่อง เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา จากนั้นนําทานเดินทางสู
เมื อ งมิ เ อะ นํ า ท า นชม นาบานาโนะ ซาโตะ หรื อ งานประดั บ ณ สวนดอกไม นาบานาโนะ ซา
โตะ เปนสถานที่จัดแสดงไฟในฤดูหนาวที่มีชื่อเสียงติดอันดับตนๆของประเทศญี่ปุน ดวยการจัดแสดง
ไฟที่สวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ และจํานวนไฟที่ใชจัดแสดงนั้นมากมายจนเปนที่กลาวขาน อีกทั้ง
การจัดแสดงไฟนั้น ยังมีการปรับแตงใหสวยงามและแตกตางกันไปในแตละป เชน อุโมงคไฟ ขนาดยาว
ประมาณ 300 เมตร ไดแก อุโมงคสายรุงสีสดใส, อุโมงคไฟสีทองที่เปรียบเสมือนอุโมงคดวงดาวแหง
ทางชางเผือก, อุโมงคไฟสีชมพูที่เปรียบเสมือนอุโมงคแหงความรัก
รับประทานอาหารคํ่า อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก NAGOYA TOKYU HOTEL หรือเทียบเทา
https://www.tokyuhotels.co.jp/nagoya-h/

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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วันที่สาม

นาโกยา – กุโจ – ทําอาหารจําลอง (ทารตไข) –
หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) – ทาคายามา – ออนเซ็น

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งกุ โ จ หรื อ กุ โ จฮาจิ มั ง ศู น ย ก ลางการผลิ ต อาหารจํ า ลองมานานหลาย
ทศวรรษ ผลิ ต ได จํ า นวนมากถึ ง กว า ครึ่ ง ของตลาดอาหารจํ า ลองในญี่ ปุ น และให ท า นได ท ดลอง
ทําอาหารจําลอง (ทารตไข) โดยมีผูเชี่ยวชาญคอยใหคําแนะนํา พรอมรับอาหารจําลองที่ทานทํากลับ
บานเปนที่ระลึก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ใหทานลิ้มรสอาหารพื้นเมืองสุดพิเศษที่หารับประทานภูมิภาคอื่นไมได “โฮบะมิโซะ” หมูหรือ
เนื้อยางบนใบแมกโนเลียแหงสีน้ําตาลบนเตาเล็กทานคูกับปลาอายุ เครื่องเคียง น้ําซุปและขาวสวย
รอนๆ
เดินทางสู หมูบานชิราคาวาโกะ (จุดชมวิวชิโรยามะ) ซึ่งยังคงอนุรักษบานสไตลญี่ปุนขนานแท
ดั้งเดิม และยังไดรับเลือกจากองคกรยูเนสโกใหเปนมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995 บานในสไตล
กัสโซ – สึคุริ จะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกวาง 10 เมตร โครงสรางของบานสามารถ
รองรับหิมะที่ตกหนักในชวงฤดูหนาวไดดี และ รูปรางของหลังคาเหมือนกับสองมือของพระเจา จึง
เรียกหมูบานสไตลนี้วา “กัสโซ”
นําทานเขาสูที่พัก HIDA PLAZA HOTEL หรือเทียบเทา
http://www.hida-hotelplaza.co.jp/

เที่ยง

บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
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---- พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและ
ยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น

วันที่สี่

ทาคายามา – ตลาดเชาทาคายามา – ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ –
มัตสึโมโต – ปราสาทมัตสึโมโต

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานชมบรรยากาศของ ตลาดเชาเมืองทาคายามา สัมผัสวิถีชีวิตของผูคนในยามเชา อากาศเย็น
สบาย และความเรียบงายของเมืองแหงนี้เปนอีกสถานที่ในแดนปลาดิบที่นาศึกษาและเรียนรู ซึ่งเต็มไป
ดวยรานคาแบบพื้นเมือง ผัก ผลไม ผลิตภัณฑที่เก็บมาจากไรสดๆ ของชาวบานแถบนั้น จากนั้นนํา
ทานเขาสู ยานเมืองเกาซันมาชิซูจิ ที่ยังคงอนุรักษบานเรือนและสภาพแวดลอมสมัยเอโดะไวไดเปน
อยางดี ชมการดําเนินชีวิตแบบดั้งเดิมที่ทานจะตองประทับใจ พรอมเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองและของที่
ระลึกในสไตลญี่ปุนแทๆ ใหทานไดเพลิดเพลินกับบรรยากาศอันเกาแกแสนคลาสสิก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสูเมือง มัตสึโมโต ชมความยิ่งใหญของ ปราสาทมัตสึโมโต จุดแวะชมที่สําคัญของเมือง เปน 1
ใน 3 ปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุน ถูกสรางขึ้นในป ค.ศ.1504 ระหวางชวงโกลาหลของ
สงครามกลางเมือง โดยกําแพงหินและคูน้ํารอบปราสาทยังคงสภาพเดิมเหมือนในอดีต เปนปราสาท
ดั้งเดิมที่สามารถรอดพนจากการถูกทําลายดวยเพลิงสงครามมาไดจนถึงปจจุบัน บางครั้งปราสาทหลัง
นี้ก็ถูกเรียกวาปราสาทอีกา หรือปราสาทดํา นั่นก็เพราะดานนอกของปราสาทไดใชสีดําเปนสีหลักใน
การกอสรางนั่นเอง
รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
พิเศษ ! เต็มอิ่มไมอั้นกับบุฟเฟตปงยาง อาหารสดใหม อาทิ ซูชิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก วัว ขนมหวาน
และเครื่องดื่มซอฟดริ้งคไมอั้น
นําทานเขาสูที่พัก BUENA VISTA HOTEL HOTEL หรือเทียบเทา
http://www.buena-vista.co.jp/

เที่ยง
บาย

ค่ํา
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วันที่หา

มัตสึโมโต – ภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 (ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ) – โอชิโนะฮักไก –
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต – ทะเลสาบยามานาคะโกะ – ออนเซ็น

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางขึ้น ภูเขาไฟฟูจิ ( ชั้น 5 หรือขึ้นกับสภาพอากาศ ) ภูเขาไฟที่ไดชื่อวาศักดิ์สิทธิ์และ
สวยที่สุดในโลกมีความสูงถึง 3,776 เมตร ปจจุบันยังไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอีก
ดวย จากนั้นนําทานชม หมูบานโอชิโนะฮักไก (Oshino Hakkai) เปนจุดทองเที่ยวที่สรางเปนหมูบาน
เล็กๆ จุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิ และแหลงรวบรวมของฝากพื้นเมือง อาทิ ผลิตภัณฑแปรรูปจากชาเขียว
ผลไมอบแหง และอื่นๆอีกมากมาย ภายในหมูบานแหงนี้และยังมีบอน้ําแรธรรมชาติ ใหทานไดลองดื่ม
กันอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เซ็ทปงยางบนหินภูเขาไฟ เมนูขึ้นชื่อในแถบฟูจิ ใหทุกทานไดลิ้มรส เนื้อหมู หรือ เนื้อวัวที่คัดสรรมา
พิเศษนํามาปงบนแผนหินภูเขาไฟพรอมผักตามฤดูกาล รับประทานพรอมกับขาวสวยรอนๆ น้ําซุปสูตร
ตนตํารับของทางราน และน้ําจิ้มรสเด็ดที่จัดเตรียมไวโดยเฉพาะ
เดินทางสู โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาทเล็ต (Gotemba Premium Outlets) เปน Outlet ที่ใหญ
ที่สุดในญี่ปุน อยูหางจากโตเกียวประมาณ 90 นาที และเปนทางผานสําหรับการไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ
และทะเลสาบฮาโกเน มีบรรยากาศแบบเอาทดอร ภายในมีรานคากวา 200 ราน และศูนยอาหาร
รวมถึงชิงชาสวรรคที่สูง 50 เมตร รานคาตางๆลวนเปนของพรีเมี่ยมแบรนดจากตางประเทศ ไมวาจะ
เปนเสื้อผาแฟชั่น อุปกรณกีฬา เครื่องใชในครัวเรือน และสินคาอิเล็กทรอนิกส
นําทานเขาสูที่พัก FUJINOBOU KAEN HOTEL หรือเทียบเทา
http://www.mihanagroup.jp/en_facilities/index.html

เที่ยง

บาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ หองอาหารของโรงแรม
*** ใหทานไดอิ่มหนําสําราญกับบุฟเฟตอาหารนานาชนิดสไตลญี่ปุน ไมวาจะเปนขาปูยักษ ซูชิ ขาวปน
หนาตางๆ พรอมเพิ่มรสชาติดวยวาซาบิตนตํารับ หรือจะเปนเทมปุระที่ทอดจนกรอบนารับประทานที่
เสิรฟผักเครื่องเคียง นอกจากนี้ยังมี ซารุโซบะ เสนเหนียวนุมรสชาติเยี่ยม, ขาวราดแกงกระหรี่, ขาวผัด
ญี่ปุน, ไขตุน และมิโซะซุป ***
---- พักผอนกับสปารีสอรทแบบญี่ปุนแทๆ ใหทานไดอาบน้ําแร หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ออนเซ็น
(Onsen) เพื่อผอนคลายความเมื่อยลา การอาบน้ําแรจะทําใหเลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและ
ยังชวยในระบบการเผาผลาญของรางกายใหดีขึ้น
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วันที่หก

ทะเลสาบยามานาคะโกะ – โตเกียว – วัดอาซะกุซา – ชินจูกุชอปปง – นาริตะ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําทานเดินทางสู เมืองโตเกียว นําทานชม
วัดอาซะกุซา วัดที่เกาแกที่สุดในโตเกียว ภายใน
ประดิษฐานเจาแมกวนอิมทองคําที่ ชาวญี่ปุนนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ
ของโคมไฟขนาดยักษที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิเศษ! ใหทานไดลิ้มรสชาบูชาบูเกรดพรีเมี่ยม เต็มอิ่มกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอยางดี ลวกพรอม
ผักสดใหมและเตาหูแสนอรอย ทานคูกับขาวสวยรอนๆ เสิรฟพรอมน้ําจิ้มรสเด็ด พิเศษ!! ซอฟดริ้งแบบ
ไมอั้น
นําทานเขาสู ยานชินจูกุ ยานชอปปงที่มีชื่อเสียงของกรุงโตเกียว ใหทานไดเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อ
สินคานานาชนิด รานรอยเยน แบรนดเนม อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ซานริโอช็อป เสื้อผานําสมัย
กระเปา รองเทาวัยรุนอยางโอนิทสึกะ ไทเกอร!!! รวมไปถึงเครื่องสําอางยอดนิยมอยาง SHISEIDO
KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารค่ํา อิสระตามอัธยาศัย
นําทานเขาสูที่พัก NARITA GARDEN HOTEL หรือเทียบเทา
https://gardennarita.com/

เที่ยง

บาย

ค่ํา

วันที่เจ็ด

สนามบินนาริตะ – ฮองกง – เชียงใหม

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานเดินทางสูสนามบินนาริตะ
ออกเดินทางกลับสูส นามบินฮองกง โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก CX 509
เดินทางถึงสนามบินฮองกง เพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง
ออกเดินทางกลับสูส นามบินเชียงใหม โดยสายการบินคาเธย แปซิฟก CX 5232
เดินทางถึงสนามบินเชียงใหม โดยสวัสดิภาพ

09.15 น.
13.10 น.
15.20 น.
17.20 น.
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อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

ธันวาคม

03-09, 17-23

ทานละ
ผูใหญ พักหองละ 2-3 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักรวมผูใหญ มีเตียง
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักรวมผูใหญ ไมมีเตียง
พักหองเดีย่ ว เพิ่มอีกทานละ

ราคารวมตั๋ว
55,900.50,500.44,900.11,900.-

ราคาไมรวมตั๋ว
41,500.37,500.33,500.11,900.-

หมายเหตุ: กรุณาอานเงื่อนไขใหละเอียดกอนทําการจองทัวรและชําระคามัดจํา
- การเดินทางในแตละครั้งตองมีจํานวนผูรวมเดินทางตั้งแต 10 ทานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน
หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวรมีผูเดินทางต่ํากวา10 ทานโดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนาอยาง
นอย 15 วันกอนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตราคาทัวรอาจจะแตกตาง
กันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลตางๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุน ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม
จะสูงกวาปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุนสวนใหญเปนเตียงคูแยก (TWN) ลูกคาที่ตองการหองพักแบบเตียง
เดียวพักคู (DBL) บางโรงแรมมีโดยไมตองเสียคาใชจาย แต บางโรงแรมตองเสียคาใชจา ยเพิ่มเติมและตองรี
เควสเขาไป (ติดตอสอบถามเจาหนาที่กอนการเดินทางทุกครั้ง)
- เมื่อทานเดินทางไปกับคณะแลว งดใชบริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมเดินทางพรอมคณะ ถือวาทาน
สละสิทธิ์ ไมอาจเรียกรองคาบริการคืนไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
- บริษัทฯไมรับผิดชอบตอการถูกปฎิเสธหรือหามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเขาประเทศของผู
เดินทางไดเนื่องจากผูเดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตอง, ภัยธรรมชาติ, การประทวง,
การกอจลาจล, ความลาชาการเลื่อนหรือยกเลิกเที่ยวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
นักทองเที่ยวเอง
อัตรานี้รวม
- คาตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น) สายการบิน และ เสนทาง
ตามที่ระบุไวเทานั้น
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- คาภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราคาธรรมเนียมใดๆ
เพิ่มในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
- คาพาหนะรับ-สง และคาเขาชมสถานที่ทองเที่ยวตางๆตามรายการที่ระบุไวเทานั้น
- คาโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทา หองพักหองละ 2-3 ทานเทานั้น
- คาประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทานละ 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก
อุบัติเหตุ วงเงินทานละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน จํากัด
- หัวหนาทัวรผูมีประสบการณนําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพรอมลูกคา 1
ทาน
- สมนาคุณทุกทานดวยกระเปา ทานละ 1 ใบ
อัตรานี้ไมรวม
- คาทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต
- คาใชจายสวนตัวนอกเหนือในรายการเชนคาโทรศัพท, คาซักรีด, คาเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพิ่มเติม
นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให เปนตน
- คาน้ําหนักกระเปาเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตอทาน
- คาธรรมเนียมในการยื่นวีซาสําหรับคนตางดาว
- คาธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทานตามความเปนจริง
ตั๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเปนหมูคณะ ผูโดยสารจะตองเดินทางไป-กลับพรอมกรุป กรณีลูกคาตองการเลื่อนวัน
เดินทางกลับทานจะตองชําระคาใชจายสวนตางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุป เปนไปโดย
สายการบินเปนผูกําหนด ซึ่งทางบริษัทฯไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
- และในกรณีลูกคายกเลิกการเดินทาง แตทางบริษัทฯไดดําเนินการออกตั๋วไปแลวนั้น ผูเดินทางตองรอ
REFUND ตามระบบของสายการบินเทานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจาหนาที่บริษัทฯวาสามารถคืนคาโดยสาร
ไดหรือไม
- กรณีทานมีความประสงคตองการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเปนชั้นธุรกิจ โดยใชคะแนนจาก
บัตรสะสมไมล จะดําเนินไดภายหลังจากออกตั๋วกรุปแลวเทานั้น โดยผูโดยสารตองดําเนินการทุกขั้นตอน
ดวยตัวทานเอง
- สายการบิน Cathay Pacific เขารวมในโปรแกรมสะสมไมลของสายการบินตางๆ ที่เปนสมาชิก
oneworld®รวมถึงสายการบินพันธมิตรอื่นๆ เพื่อชวยใหทานสามารถรับไมลสะสม/คะแนน หรือนํา
คะแนนมาแลกรับของรางวัลจากสายการบิน Cathay Pacific หรือ Cathay Dragon
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- ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแลวลูกคาไมสามารถเดินทางได และตองการเปลี่ยนตัวผูเดินทางในกรณีนี้ทาง
บริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินกอนวาสามารถเปลี่ยนชื่อผูโดยสารทานอื่นแทนไดหรือไม กรณีถา
สามารถเปลี่ยนไดจะมีคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกคาจะตองเปนผูรับผิดชอบคาใชจายตรงนี้
เองทั้งหมด
- ทางสายการบินไมรับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกคาที่ประสงคที่นั่งตรงนี้ ทางลูกคาตองชี้แจงเหตุผลหนา
เคานเตอรเช็คอินดวยตัวทานเองในวันเดินทางที่สนามบิน
- สายการบินกําหนดใหน้ําหนักกระเปาเดินทางไมเกิน 30 ก.ก. สวนกระเปาใบเล็กที่สามารถนําขึ้นเครื่องได
อยูในความดูแลของทานน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. และมีความ กวาง+ยาว+สูง ไมเกิน (25 ซม. X 56 ซม. X
46 ซม.) หากทานเดินทางดวยสายการบินอื่น ตองตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครั้งกับ
เจาหนาที่
- ในบางรายการทัวร ที่ตองเดินทางดวยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น น้ําหนักกระเปา
อาจจะถูกกําหนดใหต่ําหรือสูงกวามาตรฐานได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับขอกําหนดของแตละสายการบิน ซึ่งผูเดินทาง
สามารถตรวจสอบไดจากพนักงานดวยตัวทานเอง
- กรุณาใสหมายเลขสะสมไมลทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวรที่ทางบริษัทฯสงใหเพื่อประโยชนของ
ตัวทานเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไวเพื่อตรวจสอบกรณีทานไมไดรับไมลสะสม
ทานสามารถใชหางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได
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