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วันแรก  กรุงเทพฯ  
20.00 น. คณะพร๎อมกันที่ทําอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู๎โดยสารขาออกระหวํางประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ 

C สายการบินไทย เจ๎าหน๎าที่ทางบริษัทฯ คอยให๎การต๎อนรับดูแลด๎านเอกสารและสัมภาระในการ
เดินทาง 

23.59 น. ออกเดินทางสูํ เมืองโอซาก้า ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 622 
 

วันที่สอง        โอซาก้า – เกียวโต – วัดคินคะคุจิ - ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –  ฮามามัตสึ  
07.20 น. ถึงทําอากาศยานคันไซ เมืองโอซาก้า นําทํานผํานพิธีการตรวจคนเข๎าเมืองและศุลกากร 

 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เกียวโต เพ่ือนําทํานเยือน วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเกําแกํที่ตั้งอยูํใน
เมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไมํใชํวัด หากแตํเป็นบ๎านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ตํอมาในปี 
1397 จึงได๎ขายบ๎านหลังนี้ให๎กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพ่ือใช๎
เป็นที่พํานัก จนกระทั่งทํานโชกุนเสียชีวิตจึงได๎เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู๎เป็นลูกชาย  แตํวัดที่เห็นใน
ปัจจุบันนี้เป็นแคํแบบจําลองจากของเกําที่ถูกไฟไหม๎เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทอง
จากทองคําเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลําธาร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
บ่าย นําทํานเยือนยังสถานที่สําคัญอันวิจิตรงดงามอีกแหํงคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ให๎ทํานเก็บภาพความ

สวยงามกับ โทริอิ (ซุ๎มประตูสีส๎ม) นับหมื่นที่เรียงรายกันเป็นแถวยาวประมาณ 4 กิโลเมตร คล๎าย
อุโมงค์ที่มีความงดงาม และที่นี่ยังเป็นศาลเจ๎าที่มีผู๎คนจํานวนมากมาสักการะขอพร เนื่องจากเชื่อวํารูป
ปั้นสุนัขจิ้งจอกที่ศาลเจ๎าแหํงนี้ เป็นผู๎สํงสารให๎กับเทพเจ๎าแหํงการเก็บเกี่ยว และยังถูกนํามาเป็นฉาก
หนึ่งของภาพยนต์ชื่อดังเรื่อง  เดอะ เมมมัวรี่ ออฟ เกอิชา  

 จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองฮามามัตสึ   (ใช๎เวลาประมาน 3 ชั่วโมง) 
ค่่า รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร 

พิเศษ! ให๎ทํานได๎ลิ้มรสบุฟเฟ่ต์ชาบูชาบู เต็มอ่ิมกับเนื้อหมู เนื้อวัว ที่คัดสรรมาอยํางดีลวกพร๎อมผักสด
ใหมํ ทานคูํกับข๎าวสวยร๎อนๆ เสิร์ฟพร๎อมน้ําจิ้มรสเด็ด 
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก HAMAMATSU OKURA ACT CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.act-okura.co.jp/ 

 

https://www.act-okura.co.jp/
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วันที่สาม        ฮามามัตสึ – นั่งรถไฟชินคันเซ็น (ฮามามัตสึ – ชิซึโอกะ) –  
  สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค - สวนสตรอเบอร์รี่ – ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ (Sled) 
                   ทะเลสาบคาวากุชิโกะ – ออนเซ็น   
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 นําทําน นั่งรถไฟชินคันเซ็น หรือรถไฟหัวกระสุน ไดชื่อวาเปนรถไฟที่มีความเร็วสูงติดอันดับโลก โดยมี
ความเร็วถึง 240 ก.ม./ชั่วโมง นําทุกทํานไปชม สะพานแขวนมิชิม่า สกายวอล์ค ( MISHIMA 
SKYWALK ) (รวมคําเข๎าชมสะพาน) เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว 400 เมตร อยูํเหนือพ้ืนดินที่ระดับ 
70.6 เมตร ทําให๎สะพานนี้ได๎ตําแหนํงสะพานแขวนคนเดินที่ยาวที่สุดในญี่ปุ่นไปครองเอาชนะ (รุํนพ่ี) 
สะพานแขวนโคโคโนะเอะยูเมะ (Kokonoe “Yume” Ootsurihashi) ในจังหวัดโออิตะ ที่เคยเป็น
สะพานแขวนคนข๎ามท่ียาวที่สุดในญี่ปุ่นไปเพียง 10 เมตร  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ สวนสตรอเบอร์รี่ เพลิดเพลินกับการเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่จากต๎นสดๆ

ได๎ตามอัธยาศัย พิเศษสุดอ่ิมอรํอยไมํอ้ัน จากนั้นนําทํานไปพบประสบการณ์ใหมํกับการเลํนสกีหิมะ 
ลานสกีสโนว์ ทาวน์ เยติ ลานสกีที่เปิดเร็วที่สุดในญี่ปุ่น ตั้งอยูํที่เมือง Shizuoka บริเวณภูเขาไฟฟูจิชั้น 
2 จุดเดํนคือ สามารถมองเห็นวิวภูเขาไฟฟูจิ ได๎จากลานสกีเลยสนุกกับการเลํนสโนว์บอร์ด หรือทํานที่
อยากทดลองเลํนสกีแบบระดับโปร ก็มีให๎เชําอุปกรณ์การเลํนอีกด๎วย (ราคาทัวร์นี้ไมํรวมคําเชําอุปกรณ์
สก ีและคําเชําชุดเลํนสกี)  จากนั้นได๎เวลาอันสมควรนําทํานเดินทางสูํ ทะเลสาบคาวากุชิโกะ  
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก TOMINOKO HOTEL หรือเทียบเท่า 

  http://www.tominoko.net/  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

----  พักผํอนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปุ่นแท๎ๆ  ให๎ทํานได๎อาบน้ําแรํ หรือเรียกอีกอยํางหนึ่งวํา ออนเซ็น 
(Onsen) เพ่ือผํอนคลายความเมื่อยล๎า การอาบน้ําแรํจะทําให๎เลือดลมดีผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวลและ
ยังชํวยในระบบการเผาผลาญของรํางกายให๎ดีขึ้น --- 
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วันที่สี ่  ทะเลสาบคาวากุชิโกะ - สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ – โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจูกุ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําทํานสัมผัสประสบการณ์อันตื่นเต๎นเร๎าใจ ณ สวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ (FUJI Q HIGHLAND) สวน
สนุกท่ีมีขนาดใหญํ ได๎รับความนิยมในกลุํมวัยรุํนของชาวญี่ปุ่น รวมไปถึงนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติที่
ต๎องความแปลกใหมํ เพราะเป็นศูนย์รวมเครื่องเลํนที่มีความหวาดเสียว สนุก ตื่นเต๎น และเร๎าใจเริ่ม
จาก "KING OF ROLLER COASTER FUJIYAMA" รถไฟเหาะท่ีมีความยาวถึง 79 เมตร เคยเป็นหนึ่ง
ในรถไฟเหาะที่สูงที่สุด และวิ่งเร็วที่สุดในโลก อิสระให๎ทํานได๎เลือกเลํนเครื่องเลํนตามอัธยาศัย 
** หมายเหตุ ถ๎าหากทํานใดสนใจเลํนเครื่องเลํน สามารถซื้อได๎หน๎างานตามอัธยาศัย** 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย จากนั้นนําทํานเดินทางสูํ เมืองโตเกียว เพ่ือช๎อปปิ้งตํอด๎วย ชินจูกุ ถือเป็นแหลํงช๎อปปิ้งที่สําคัญอีกแหํง

หนึ่งของโตเกียว ซึ่งในอดีตที่นี่เป็นเพียงบริเวณที่ทิ้งขยะของเมืองเทํานั้น แตํในปัจจุบันชินจูกุเป็นศูนย์
รวมของสินค๎าหลากหลายให๎จับจํายเรียกวําครบทุกชนิด ไมํวําจะเป็น เสื้อผ๎าแบรนด์ตํางๆ อุปกรณ์ไอ
ที เครื่องใช๎ไฟฟ้า สินค๎ามือสอง ร๎านขายยา และยังรวมไปถึงแหลํงบันเทิงกลางคืนและร๎านอาหาร
ตํางๆ ด๎วย ที่สําคัญสถานีรถไฟชินจูกุยังได๎ชื่อวําเป็นสถานีที่พลุกพลํานที่สุดในโลก ด๎วยผู๎คนที่กระจุก
ตัวอยูํ ณ บริเวณนี้ถึงวันละ 3,000,000 คนเลยทีเดียว 

ค่่า  รับประทานอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร -- ROKKAZEN 
 ให๎ทานบุฟเฟ่ต์ ปิ้งยํางระดับพรีเม่ียม เต็มอ่ิมกับเมนูมากมาย  ไมํวําจะเป็นขาปูยักษ์ กุ๎ง หอยเซลล์ ปลา

ปักเป้า เมนูพิเศษสุด เนื้อ WAGYU เสิร์ฟทํานพร๎อมเครื่องเคียง และซอฟ์ทดริ้งเสิร์ฟแบบไมํอ้ัน 
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.princehotels.co.jp/sunshine/ 
 

วันที่ห้า โตเกียว – ***อิสระช้อปปิ้งใจกลางเมืองโตเกียว หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์  
                 เดินทางโดยรถไฟ (ผู้ใหญ่ช่าระเพ่ิมทา่นละ 3,000 บาท, เด็กช่าระเพ่ิมท่านละ 2,400 บาท )  

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนั้นให้ท่านได้เลือกอิสระช้อปปิ้ง หรือซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์แลนด์ รวมค่าเดินทางโดย
รถไฟ (ราคาผู้ใหญ่จ่ายเพิ่ม 3,000 บาท ราคาเด็ก 2,400 บาท) เชิญทํานพบกับความอลังการซึ่ง
เต็มไปด๎วยเสนํห์แหํงตํานานและจินตนาการของการผจญภัย ใช๎ทุนในการกํอสร๎าง 600 ล๎านเยน โดย

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/
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การถมทะเล ออกไปสัมผัสกับเครื่องเลํนในหลายรูปแบบ เชํน ท๎าทายความมันส์เหมือนอยูํในอวกาศ
ไปกับ SPACE MOUNTAIN, ระทึกขวัญกับ HAUNTED MANSION บ๎านผีสิง, ตื่นเต๎นกับ 
SPLASH MOUNTAIN, นั่งเรือผจญภัยในป่ากับ JUNGLE CRUISE, เยือนบ๎านหมีพูห์, ตะลุยอวกาศ
ไปกับ BUZZ LIGHTYEAR’S ASTRO BLASTERS, เข๎าไปอยูํในโลกแหํงจินตนาการกับการ์ตูนที่
ทํานชื่นชอบ  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย เชิญทํานเพลิดเพลินกับการช๎อปปิ้งหรือสนุกสนานกันอยํางตํอเนื่องกับเครื่องเลํนหลากหลายชนิดใน

โตเกียวดิสนีย์แลนด์  
ค่่า  รับประทานอาหารค่่าอิสระตามอัธยาศัย 
 น่าท่านเข้าสู่ที่พัก SUNSHINE CITY PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.princehotels.co.jp/sunshine/ 
 

วันที่หก        โตเกียว – วัดอาซะกุซ่า – ห้างอิออน – สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นําชม วัดอาซะกุซ่า วัดที่เกําแกํที่สุดในโตเกียว ภายในประดิษฐานเจ๎าแมํกวนอิมทองคําที่  ชาวญี่ปุ่น
นิยมมาสักการะบูชา และพากันมาเที่ยวชมความยิ่งใหญํของโคมไฟขนาดยักษ์ท่ีมีความสูงถึง 4.5 เมตร  

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัย 
บ่าย ให๎ทํานอิสระกับยํานช๎อปปิ้งของเมืองนาริตะที่ห๎างสรรพสินค๎า ชื่อดัง ห้างอิออน แหลํงใหญํรวบรวม

สินค๎าหลากหลายชนิดรอให๎ทํานเลือกซื้อ อาทิ เสื้อผ๎าแฟชั่น นําสมัย กระเป๋า  รองเท๎า เครื่องสําอาง 
ของที่ระลึก เครื่องใช๎ไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต๎น ให๎ทํานอิสระในการเลือกซื้อของฝาก และ
สินค๎าท่ีมีชื่อเสียงของญี่ปุ่นกํอนกลับกรุงเทพฯ ได๎เวลาอันสมควร เดินทางสูํ สนามบินนาริตะ 

17.30 น. ออกเดินทางกลับสูํกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677 
22.30 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.princehotels.co.jp/sunshine/
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อัตราค่าบริการ   
ก่าหนดการเดินทาง      31 ธันวาคม 2562 – 05 มกราคม 2563 

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนท่าการจองทัวร์และช่าระค่ามัดจ่า 
- การเดินทางในแตํละครั้งต๎องมีจํานวนผู๎รํวมเดินทางตั้งแตํ 10 ทํานขึ้นไป บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อน 

หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู๎เดินทางต่ํากวํา10ทํานโดยจะแจ๎งให๎ผู๎เดินทางทราบลํวงหน๎าอยําง

น๎อย 15 วันกํอนการเดินทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แตํราคาทัวร์อาจจะแตกตําง

กันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลตํางๆทั้งของไทยและประเทศญี่ปุ่น ราคาตั๋วเครื่องบินและโรงแรม

จะสูงกวําปกติ 

- เนื่องจากโรงแรมที่พักในประเทศญี่ปุ่นสํวนใหญํเป็นเตียงคูํแยก (TWN) ลูกค๎าที่ต๎องการห๎องพักแบบเตียง

เดียวพักคํู (DBL) บางโรงแรมมีโดยไมํต๎องเสียคําใช๎จําย แตํ บางโรงแรมต๎องเสียคําใช๎จํายเพ่ิมเติมและต๎องรี

เควสเข๎าไป (ติดตํอสอบถามเจ๎าหน๎าที่กํอนการเดินทางทุกครั้ง)  

- เมื่อทํานเดินทางไปกับคณะแล๎ว งดใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไมํเดินทางพร๎อมคณะ ถือวําทําน

สละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการคืนไมํวํากรณีใดๆท้ังสิ้น 

- บริษัทฯไมํรับผิดชอบตํอการถูกปฎิเสธหรือห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ปฎิเสธการเข๎าประเทศของผู๎

เดินทางได๎เนื่องจากผู๎เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมํถูกต๎อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท๎วง, 

การกํอจลาจล, ความลําช๎าการเลื่อนหรือยกเลิกเท่ียวบิน และอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของ

นักทํองเที่ยวเอง 

อัตรานี้รวม 
- คําตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไป-กลับพร๎อมกรุ๏ปเทํานั้น) สายการบิน และ เส๎นทาง

ตามท่ีระบุไว๎เทํานั้น 

- คําภาษีสนามบินและภาษีน้ํามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตราคําธรรมเนียมใดๆ

เพ่ิมในภายหลัง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทํานตามความเป็นจริง 

ท่านละ ราคารวมตั๋ว ราคาไม่รวมตั๋ว 
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน 67,900.- 45,900.- 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ป ีพักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 61,500.- 41,500.- 
เด็กอายุต่่ากว่า 12 ป ีพักรวมผู้ใหญ่ ไม่มเีตียง 54,500.- 36,900.- 
พักห้องเดี่ยว เพิ่มอีกทา่นละ 10,500.- 10,500.- 
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- คําพาหนะรับ-สํง และคําเข๎าชมสถานที่ทํองเที่ยวตํางๆตามรายการที่ระบุไว๎เทํานั้น 

- คําโรงแรมที่พักตามระบุในรายการหรือเทียบเทํา ห๎องพักห๎องละ 2-3 ทํานเทํานั้น 

- คําประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงินทํานละ 1,000,000 บาท และคํารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจาก

อุบัติเหตุ วงเงินทํานละ 500,000 บาท ของบริษัทประกันภัยไทยวิวัฒน์ จํากัด 

- หัวหน๎าทัวร์ผู๎มีประสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร๎อมลูกค๎า 1 

ทําน 

- สมนาคุณทุกทํานด๎วยกระเป๋า ทํานละ 1 ใบ 

อัตรานี้ไม่รวม 
- คําทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต 

- คําใช๎จํายสํวนตัวนอกเหนือในรายการเชํนคําโทรศัพท์, คําซักรีด, คําเครื่องดื่ม และอาหารที่สั่งเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให๎ เป็นต๎น 

- คําน้ําหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกวําที่สายการบินกําหนดคือ 30 กิโลกรัมตํอทําน 

- คําธรรมเนียมในการยื่นวีซําสําหรับคนตํางด๎าว 

- คําธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากทํานตามความเป็นจริง 

 

ตั๋วเครื่องบิน 
- ในการเดินทางเป็นหมูํคณะ ผู๎โดยสารจะต๎องเดินทางไป-กลับพร๎อมกรุ๏ป กรณีลูกค๎าต๎องการเลื่อนวัน

เดินทางกลับทํานจะต๎องชําระคําใช๎จํายสํวนตํางที่สายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๏ป เป็นไปโดย

สายการบินเป็นผู๎กําหนด ซึ่งทางบริษัทฯไมํสามารถเขาไปแทรกแซงได๎  

- และในกรณีลูกค๎ายกเลิกการเดินทาง แตํทางบริษัทฯได๎ดําเนินการออกตั๋วไปแล๎วนั้น ผู๎เดินทางต๎องรอ 

REFUND ตามระบบของสายการบินเทํานั้น กรุณาตรวจสอบกับเจ๎าหน๎าที่บริษัทฯวําสามารถคืนคําโดยสาร

ได๎หรือไมํ 

- กรณีทํานมีความประสงค์ต๎องการเปลี่ยนระดับชั้นที่นั่งจากชั้นประหยัดเป็นชั้นธุรกิจ โดยใช๎คะแนนจาก

บัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได๎ภายหลังจากออกตั๋วกรุ๏ปแล๎วเทํานั้น โดยผู๎โดยสารต๎องดําเนินการทุกขั้นตอน

ด๎วยตัวทํานเอง 

- ในกรณีที่ออกตั๋วเครื่องบินไปแล๎วลูกค๎าไมํสามารถเดินทางได๎ และต๎องการเปลี่ยนตัวผู๎เดินทางในกรณีนี้ทาง

บริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินกํอนวําสามารถเปลี่ยนชื่อผู๎โดยสารทํานอ่ืนแทนได๎หรือไมํ  กรณีถ๎า

สามารถเปลี่ยนได๎จะมีคําใช๎จํายที่เกิดขึ้นจริงในการเปลี่ยนตั๋ว ลูกค๎าจะต๎องเป็นผู๎รับผิดชอบคําใช๎จํายตรงนี้

เองทั้งหมด 
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- ทางสายการบินไมํรับจองที่นั่ง (LONG LEG) ลูกค๎าท่ีประสงค์ท่ีนั่งตรงนี้ ทางลูกค๎าต๎องชี้แจงเหตุผลหน๎า

เคาน์เตอร์เช็คอินด๎วยตัวทํานเองในวันเดินทางที่สนามบิน 

- สายการบินไทยกําหนดให๎น้ําหนักกระเป๋าเดินทางไมํเกิน 30 ก.ก. สํวนกระเป๋าใบเล็กที่สามารถนําข้ึน

เครื่องได๎อยูํในความดูแลของทํานน้ําหนักไมํเกิน 7 ก.ก. และมีความ กว๎าง+ยาว+สูง ไมํเกิน (25 ซม. X 56 

ซม. X 46 ซม.)  หากทํานเดินทางด๎วยสายการบินอ่ืน ต๎องตรวจสอบเรื่องน้ําหนักและจํานวน สัมภาระอีก

ครั้งกับเจ๎าหน๎าที่ 

- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช๎ตั๋วโดยสารเป็นแบบหมูํคณะสามารถสะสมไมล์ได๎ 50 % สํวน

สายการบินอ่ืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้อยูํกับเงื่อนไขระหวํางสายการบินนั้นๆกับการบินไทย ซึ่ง

การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขข้ึนอยูํกับสิทธิ์ของสายการบิน 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต๎องเดินทางด๎วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอ่ืน น้ําหนักกระเป๋า

อาจจะถูกกําหนดให๎ต่ําหรือสูงกวํามาตรฐานได๎ ทั้งนี้ขึ้นอยูํกับข๎อกําหนดของแตํละสายการบิน ซึ่งผู๎เดินทาง

สามารถตรวจสอบได๎จากพนักงานด๎วยตัวทํานเอง 

- กรุณาใสํหมายเลขสะสมไมล์ทุกครั้งที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ที่ทางบริษัทฯสํงให๎เพื่อประโยชน์ของ

ตัวทํานเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทั้งขาไปและขากลับไว๎เพ่ือตรวจสอบกรณีทํานไมํได๎รับไมล์สะสม 

ทํานสามารถใช๎หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบินได๎) 
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