วันแรก
19.30 น.

23.15 น.
วันทีสอง
06.25 น.

เทียง
บ่าย

กรุงเทพฯ – โอซาก้า
คณะพร้อมกันทีท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีทางบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
นําท่านเดินทางสู่สนามบิ นคันไซ ประเทศญีปุ่น โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 622
เกียวโต – วัดคิ นคะคุจิ – ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ – นาบานะ โนะ ซาโตะ – โตโยต้า
เดิน ทางถึง สนามบิ น คัน ไซ นํ าท่ านผ่ า นพิธ ี
การตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว
นํ าท่านเดินทางสู่ จังหวัดเกียวโต จังหวัดหนึง
ในภูมภิ าคคันไซ(Kansai) ซึงเคยเป็ นเมือ ง
หลวงของประเทศญีปุ่ นมายาวนานทีสุ ด คือ
ตังแต่ ปีค.ศ.
จนุ ถึง
ร่วมๆ
ปี
เลย จังหวัดเกียวโตจึงเป็ นเมืองสําคัญทีเต็มไปด้วยประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมของญีปุ่น
จากนันนํ าท่านไปยัง วัดคิ นคะคุจิ หรือ ปราสาททอง ซึงได้รบั การยอมรับให้เป็ นมรดก
ทางวัฒนธรรมของญีปุ่น ชมความงดงามของตัวปราสาท ชันสีทอง ตังตระหง่านอยู่ในสระ
นํ าทีมีการจัดสวนแบบ “เซน” เพือให้คนทีเข้าไปชมได้เห็นคติธรรมทางพุทธศาสนาอีกด้วย
อดีตทีนีคือบ้านพักตากอากาศของโชกุน “อาชิคางะ โยชิมทิ สึ” จากการ์ตูนเรืองอิคคิวซัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทหม้อไฟสไตล์ญีปุ่ น )
นํ าท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให้ท่านสัมผัสและเก็บภาพความสวยงามกับ โทริอิ (ซุ้ม
ประตูสสี ม้ ) นับหมืน ทีเรียงรายกันเป็ นแถวยาวประมาณ กิโลเมตร คล้ายอุโมงค์ทมีี ความ
งดงาม ทีนียังเป็ นศาลเจ้าทีมีผู้คนจํานวนมากมา
สักการะขอพร มีความเชือว่ารูปปั นสุนัขจิงจอกที
ศาลเจ้าแห่งนี คือผู้ส่งสารให้กบั เทพเจ้าแห่งการ
เก็ บ เกี ยว และยัง ถู ก นํ า มาเป็ นฉากหนึ งของ
ภาพยนตร์ชอดั
ื งเรือง เดอะ เมมมัวร์ ออฟ เกอิชา
(Memoirs of a Geisha)
จากนันนํ าท่านเดินทางสู่ สวนดอกไม้ นาบานะ โนะซาโตะ พร้อมชมการประดับไฟที
ยิ งใหญ่ ทีสุด สําหรับทีนี ถือเป็ นสถานทีท่องเทียวยอดนิยมซึงมีดอกไม้สวย ๆ มากมาย
พร้อมหลากหลายกว่า ชนิด ซึงรวมถึงซากุระ ทิวลิป และคอสมอส (ดอกดาวกระจาย)

ซึงเบ่งบานตามฤดูกาล ซึงท่านสามารถรืนรมย์กบั ความงามของดอกไม้ ไม่ว่าจะมาเยือนใน
ฤดูกาลใดก็ตาม ในช่วงฤดูหนาว ที นี จะมีการจัดงานประดับไฟที ยิ งใหญ่ ทีสุดในญี ปุ่ น
ซึงรวมถึงการประดับไฟในอุโมงค์ยาว
เมตร “The Tunnel of Lights” นอกจากนี
ภายในสวน ยังมีรา้ นอาหารไว้คอยต้อนรับนักท่องเทียวอีกด้วย

คํา

รับประทานอาหารคําอิ สระตามอัธยาศัยภายในสวน พร้อมคูปองมูลค่า1,000 เยน
สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ทีพัก TOYOTA CASTLE HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.t-castle.co.jp/

วันทีสาม

นังรถไฟชิ นคันเซ็น ( มิ คาวะอันโจ – โยโตฮาชิ ) – เก็บสตรอเบอรี ( ขึนอยู่กบั สภาพ
อากาศ ) – โกเทมบะ พรีเมียม เอาท์เลต – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ขบวน รถไฟชิ นคันเซ็นจากสถานี มิคาวะอันโจ รถไฟหัวกระสุนทีทํา
ความเร็วสูงสุดถึง 240 ก.ม./ชม. สู่ สถานี โย
โตฮาชิ

เช้า

เทียง

บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิงย่าง )
ให้ท่านได้เลือกสรรอย่างเต็มที ไม่ว่าจะเป็ นเนือ
สัน ใน เนื อสัน นอก เนื อหมู ส ไลด์ เนื อไก่ ห มัก
เครืองเทศ และผักสดนานาชนิด ให้ท่านเลือกได้
อย่างตามใจชอบ เพือมาย่างบนกะทะร้อน พร้อม
ทังนํ าจิมสูตรพิเศษ นอกจากนียังมีซูชนิ านาชนิด
อุด้งร้อน พร้อมทังของหวานมากมาย เค๊ก ผลไม้
ไอศครีม ให้เลือกอย่างจุใจ
ชม สวนสตรอเบอร์รี เพลิดเพลินกับการเก็บและลิมรสสตรอเบอร์รจากต้
ี
นสดๆได้ตาม
อัธยาศัยพิเศษสุดอิมอร่อยไม่อนั ( ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ )

เดินทางสู่ โกเทมบะ พรีเมี ย ม เอาท์ เลต ทีมีส ินค้าแบรนด์เ นมทังจากในประเทศและ
ต่ างประเทศมากมาย กว่ า
แบรนด์ ด้ว ย
พืนทีอันกว้างขวางและอยู่ไม่ไกลจากภูเขาไฟฟู
จิมากนัก หากสภาพอากาศดีท่านจะสามารถ
มองเห็น วิว ภู เ ขาไฟฟู จ ิไ ด้ อ ย่ า งสวยงามและ
ชัด เจน..อิ ส ระให้ ท่ า นได้ เ พลิด เพลิน กับ การ
จับ จ่ า ยสิน ค้ า ทีถู ก ใจไปพร้อ มกับ อิมเอมกับ
บรรยากาศทีดูเหมือนกับอยูใ่ นอเมริกาเหนือ
สมควรแก่เวลา นําท่านเข้าสู่ทีพัก FUJI MATSUZONO HOTEL หรือเทียบเท่า
http://fujimatsuzono.com/

คํา

รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิมหนํ าสําราญกับบุฟเฟต์อาหารนานาชนิดสไตล์ญีปุ่น ไม่ว่าจะเป็ น ซูชิ
หน้าต่างๆ พร้อมเพิมรสชาติดว้ ยวาซาบิตน้ ตํารับ หรือจะเป็ นเทมปุระทีทอดจนกรอบ

น่ารับประทานนอกจากนียังมี สุกยากี
ี ญีปุ่นสูตรต้นตํารับ ปี กไก่ทอดกรอบ หมูอบราด
ซอส ไข่ตุ๋น สเต๊กเนือญีปุ่นและมิโซะซุป สําหรับท่านทีใส่ใจในสุขภาพ เรายินดีเสิร์ฟ
ท่านด้วยสลัดผักสดๆ ทีส่งตรงมาจากไร่
** พิ เศษสุด ขาปู ที เสิ รฟ์ ให้ทานอิ มอร่อยได้ไม่อนั **
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญีปุ่ นแท้ๆ ให้ท่านได้อาบนําแร่ หรือเรียก อีกอย่างหนึ งว่าออน
เซ็น (Onsen) เพือผ่อนคลายความเมือยล้า การอาบนําแร่จะทําให้เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีนํา
มีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขนึ ----

วันทีสี
เช้า

โอชิ โนะฮักไก – ลานสกีฟจู ิ เท็น ( รวม Snow Sled ) – โตเกียว – ช้อปปิ งชิ นจูก ุ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ โอชิ โนะ ฮักไก ซึงเป็ นจุดชมวิวภูเขา
ไฟฟู จ ิทีสวยงามทีสุ ดอีก จุดหนึง ซึงเป็ นทีได้ร บั
ความนิย มจากนั กท่อ งเทียวชาวญีปุ่นเป็ นอย่า ง
มาก และทีนียังมีบ่อ นํ าศักดิสิทธิอันแสนบริสุทธิ
ซึงเกิดจากนํ าฝนไหลผ่านด้านบนภูเขาไฟฟูจแิ ละ
ผ่านเข้ามาภายใน และสุดท้ายไหลลงสู่ดา้ นล่างซึง
ใช้เวลายาวนานถึง - ปี ซึงนํ าในบ่อนีชาวบ้าน
เชือกันว่า ถ้านํ ามาดืมนอกจากจะได้ความสดชืน
จากการลิมรสนําอันบริสุทธิ ยังจะทําให้สุขภาพแข็งแรงและจะมีโชคดีอกี ด้วย
จากนั นนํ า ท่ า นไปพบประสบการณ์ ใ หม่ กั บ
กิจกรรมหน้าหนาว Snow Sled หรือ กระดาน
เลื อนหิ มะ ที ลานสกี ฟู จิ เ ท็ น ซึ งอยู่ ต รง
บริเวณเชิงเขาภูเขาไฟฟูจ ิ สําหรับท่านทีอยาก
ทดลองเล่ น สโนว์ บ อร์ด หรือ สกีแ บบระดับ
อาชีพ ก็มใี ห้เ ช่าอุ ปกรณ์ การเล่ นอีกด้ว ย (ไม่
รวมค่าเช่าอุปกรณ์สกี และ ค่าเช่าชุดเล่นสกี)

เทียง
บ่าย

คํา

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญีปุ่ น )
เดินทางสู่มหานครโตเกี ยว เมืองหลวงของประเทศญีปุ่น ตังอยู่ในภูมภิ าคคันโต มี
ประชากรอาศัยอยู่รวมกันกว่า 12 ล้านคน และมีนักท่องจํานวนไม่น้อยทีต้องการเดินทาง
มายังจุดศูนย์กลางของดินแดนอาทิตย์อุทยั แห่งนี โตเกียวได้ชอว่
ื าเป็ นมหานครทีผสมผสาน
ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ข อ ง วั ฒ น ธ ร ร ม อั น
เฉพาะตัว ดินแดนทีรวมแฟชันชันแนวหน้ า
และเทคโนโลยีอ ัน ทัน สมัย เพือให้ท่ า นได้
เยือ น ย่ า นชิ น จูก ุ ซึงเป็ น ย่ า นช้อ ปปิ งทีมี
ชือเสียงของกรุงโตเกียว โดยทีทุกท่านจะได้
เพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้านานาชนิด
ร้ า น ร้ อ ย เ ย น แ บ ร น ด์ เ น ม อุ ป ก ร ณ์
อิเ ล็กทรอนิกส์ ซานริโอช็อป เสือผ้านํ าสมัย กระเป๋ า รองเท้าวัยรุ่นอย่าง โอนิทสึกะ ไท
เกอร์!!! รวมไปถึงเครืองสําอางยอดนิยมอย่าง SHISEIDO KANEBO KOSE SK-II ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร (บุฟเฟ่ ตช์ าบู ชาบู สไตล์ญปุี ่ น)

เสิร์ฟท่านด้วยเนืออย่างดีทคัี ดสรรพิเศษมาเพือให้ท่านได้ลมลองรสชาด
ิ
พร้อมทังผัก
สดนานาชนิด เช่น ผักกาดขาว เห็ดเข็มทอง ฯลฯ

นําท่ านเข้าสู่ทีพัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/shinagawa
วันทีห้า

เช้า

โตเกี ย ว – ***อิ สระช้ อปปิ งใจกลางเมื องโตเกี ย ว หรือซื อทัวร์เสริ มโตเกี ย วดิ ส นี ย์
แลนด์ เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ มท่ านละ 3,000 บาท ราคาเด็กอายุตาํ
กว่า ปี จ่ายเพิ มท่านละ 2,400 บาท) **** โตเกียว
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนันให้ ท่านได้ เลือกอิ สระช้ อปปิ ง หรือซื อทัวร์เสริ มโตเกียวดิ สนี ยแ์ ลนด์ รวมค่ า
เดิ นทางโดยรถไฟ (ราคาผู้ใหญ่ จ่ายเพิ ม , บาท ราคาเด็ก , บาท) เชิญท่าน

เทียง
บ่าย
คํา

พบกับความอลังการซึงเต็มไปด้วยเสน่ หแ์ ห่งตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช้ทุน
ในการก่อสร้าง
ล้านเยน โดยการถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครืองเล่นในหลายรูปแบบ
เช่น ท้าทายความมันส์เหมือนอยู่ในอวกาศไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ
HAUNTED MANSION บ้านผีสงิ , ตืนเต้นกับ SPLASH MOUNTAIN, นังเรือผจญภัยในป่ า
กับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ้านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S
ASTRO BLASTERS, เข้าไปอยูใ่ นโลกแห่งจินตนาการกับการ์ตูนทีท่านชืนชอบ
รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
เชิญ ท่ า นเพลิด เพลิน กับ การช้ อ ปปิ งหรือ สนุ ก สนานกั น อย่ า งต่ อ เนื องกับ เครืองเล่ น
หลากหลายชนิดในโตเกียวดิสนียแ์ ลนด์
รับประทานอาหารคําอิ สระตามอัธยาศัย
ทีพัก SHINAGAWA PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
www.princehotels.co.jp/shinagawa

วันทีหก
เช้า

โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ งห้างอิ ออน – สนามบิ นนาริ ตะ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชม วัดอาซากุสะ วัดทีเก่าแก่ทสุี ดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ้าแม่กวนอิมทองคําที
ชาวญีปุ่นนิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเทียวชมความยิงใหญ่ของโคมไฟขนาดยักษ์ทมีี
ความสูงถึง . เมตร
จากนันนํ าท่านเดินทางเข้าเมือ งนาริต ะ ให้ท่านอิส ระกับ ย่านช้อ ปปิ งของเมือ งนาริต ะที
ห้างสรรพสินค้า ชือดัง ห้ างอิ ออน แหล่งใหญ่ รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่าน
เลื อ กซื อ อาทิ เสื อผ้ า แฟชัน นํ า สมัย กระเป๋ า รองเท้ า เครืองสํ า อาง ของที ระลึ ก
เครืองใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้ท่านอิสระในการเลือกซือของฝาก และ
สินค้าทีมีชอเสี
ื ยงของญีปุ่นก่อนกลับกรุงเทพฯ ได้

เทียง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวันอิ สระตามอัธยาศัย
สมควรแก่เวลา เดินทางสู่ สนามบิ นนาริ ตะ

17.30 น.
22.30 น.

ออกเดินทางเพือกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทียวบิ นที TG 677
เดินทางถึงสนามบิ นสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง มกราคม : 22 – 27
อัตราค่าบริการท่านละ
ผูใ้ หญ่ พักห้องละ - ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง

พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว
55,900.50,900.44,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตัว
36,900.33,900.29,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงือนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครังต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตังแต่

ท่านขึนไป บริษทั ขอสงวนสิทธิ

ในการเลือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํากว่า ท่านโดยจะแจ้งให้ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย

วันก่อนการเดินทาง

- ทางบริษทั ฯไม่มนี ําดืมบริการ (ประเทศญีปุ่นสามารถหานํ าดืมได้สะดวก)
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่างกันเนืองจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทังของไทยและประเทศญีปุ่น ราคาตัว
เครืองบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนืองจากโรงแรมทีพักในประเทศญีปุ่นส่วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต้องการห้องพัก
แบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่ บางโรงแรมต้องเสีย
ค่าใช้จา่ ยเพิมเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนการเดินทางทุกครัง)

- เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข้าประเทศ
ของผู้เ ดินทางได้เ นืองจากผู้เ ดินทางอาจมีส ิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถู กต้อ ง, ภัย
ธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลือนหรือยกเลิกเทียวบิน และอุบตั เิ หตุ
ทีเกิดจากความประมาทของนักท่องเทียวเอง

อัตรานี รวม
- ค่าตัวเครืองบินไป – กลับ ชันประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีระบุไว้เท่านัน
- ค่ า ภาษีส นามบิน และภาษีนํ ามัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิน เปลียนแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิมในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็ นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการทีระบุไว้เท่านัน
- ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ - ท่านเท่านัน
- ค่าประกันอุ บตั ิเ หตุ ใ นการเดินทางวงเงินท่านละ ,

,

บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนืองมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ , บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
- หัวหน้ าทัวร์ผู้มปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับ
พร้อมลูกค้า ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ ใบ
- บริการนําดืมบนรถบัสวันละ ขวด

อัตรานี ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครืองดืม และอาหารทีสัง
เพิมเติมนอกเหนือจากทีบริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
- ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดคือ กิโลกรัมต่อท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความ
เป็ นจริง

ตัวเครืองบิน
- ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลือนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนัง
ของกรุป๊ เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ ําหนด ซึงทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตัวไปแล้วนัน ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้ าทีบริษทั ฯว่า
สามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- กรณีท่านมีความประสงค์ต้อ งการเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุ รกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตัวกรุ๊ปแล้วเท่านัน โดยผูโ้ ดยสารต้อง
ดําเนินการทุกขันตอนด้วยตัวท่านเอง
- ในกรณีทออกตั
ี
วเครืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลียนตัวผูเ้ ดินทาง
ในกรณีนีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลียนชือผูโ้ ดยสารท่านอืนแทน
ได้หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลียนได้จะมีค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการเปลียนตัว ลูกค้าจะต้อง
เป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยตรงนีเองทังหมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีนัง (LONG LEG) ลูกค้าทีประสงค์ทนัี งตรงนี ทางลูกค้าต้องชีแจง
เหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีสนามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้นําหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีสามารถ
นํ าขึนเครืองได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ าหนักไม่เกิน ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่
เกิน (

ซม. X

ซม. X

ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอืน ต้องตรวจสอบเรือง

นําหนักและจํานวน สัมภาระอีกครังกับเจ้าหน้าที
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตวโดยสารเป็
ั
นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ไ ด้
% ส่วนสายการบินอืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึนอยู่กบั เงือนไขระหว่างสายการบิน
นันๆกับการบินไทย ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขขึนอยูก่ บั สิทธิของสายการบิน

- ในบางรายการทัวร์ ทีต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอืน นํ าหนัก
กระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตําหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสาย
การบิน ซึงผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครังทีกรอกรายละเอียดการจองทัวร์ททางบริ
ี
ษัทฯส่งให้เพือ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทังขาไปและขากลับไว้เพือตรวจสอบกรณี
- ท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพือยืนยันกับทางสายการบินได้)

