
 

  

 



 

  

วนัแรก  กรงุเทพฯ – ฟคุโุอกะ  
21.30 น. คณะพรอ้มกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 

4 เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจา้หน้าที่ทางบรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้าน
เอกสารและสมัภาระในการเดนิทาง 

 
วนัท่ีสอง      ฟคุโุอกะ – ซากะ – ศาลเจ้ายูโทคอิุนาริ – นางาซากิ – สวนสนัติภาพ – โกลฟเวอร์

แมนชัน่ – นัง่กระเช้าขึ้นสู่จดุชมวิวบนยอดเขาอินาเสะ 
01.00 น. ออกเดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ประเทศญีปุ่่ น โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 648 
08.00 น. ถงึท่าอากาศยาน เมืองฟุคุโอกะ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีาร

ทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว น าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้ายูโทคุอินาริ (Yutoku Inari 
Shrine) สรา้งขึน้ในปี 1688 เป็นศาลเจา้นิกายชนิโต โดยดา้นบนของตวัศาลเจา้เป็นจุด
ชมววิทีส่วยงามอกีจดุหนึ่ง โดยเฉพาะช่วงฤดใูบไมผ้ลยิามทีด่อกซากุระบานสะพรัง่ และ
ช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่ใบไม้จะเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง อีกทัง้บรเิวณสวนหน้าศาลเจ้าก็ยงัมี
สะพานสแีดงคู่กบัแม่น ้าสายเลก็ๆ ซึ่งถอืเป็นจุดถ่ายภาพที่สวยงามอกีจุดหนึ่ง และศาล
เจา้แห่งนี้ยงัเป็นที่ประทบัของเทพเจา้ศกัดิส์ทิธิท์ี่ประชาชนต่างนิยมไปสกัการะขอพร
เกีย่วกบัการเกบ็เกีย่ว ความส าเรจ็ดา้นธุรกจิ และความปลอดภยั  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ เมืองนางาซากิ เมอืงเก่าแก่อนัทรงคุณค่าทางประวตัศิาสตร ์เมือ่ครัง้

อดตีเมอืงนี้ถอืเป็นเมอืงท่าที่มกีารติดต่อค้าขาย แลกเปลี่ยนอารยธรรมต่างๆ กบัโลก
ตะวนัตกทีม่าเผยแผ่เขา้สู่ประเทศญี่ปุ่ น ต่อดว้ยชม สวนสนัติภาพ ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นที่
ระลกึถึงเหตุการณ์สงครามโลกครัง้ที่ 2 เรยีกว่า สงครามมหาเอเชียบูรพา ภายในมี
อนุสาวรยีท์ีส่รา้งขึน้เพื่อระลกึถงึความโหดรา้ยของสงครามทีผ่่านมา และการมองใหเ้หน็
ถึงสนัติภาพในอนาคตซึ่งจะเป็นที่มาแห่งความสงบร่มรื่น จากนัน้น าท่านเดินทางสู่ 
โกลฟเวอรแ์มนชัน่ ชมสวนดอกไมข้องโกเวอร ์(Glover Garden) ทีถู่กดดัแปลงมาจาก
ที่อยู่อาศยัของพ่อค้าชาวตะวนัตกเก่า (เจา้ของเดมิชื่อ Thomas Glover จากประเทศ
องักฤษ) โดยจดัท าขึน้มาเป็นรปูแบบของสวนกึ่งพพิธิภณัฑ์ในพื้นที่แบบเปิดโล่ง โดย
กลุ่มอาคารเหล่านี้สรา้งขึน้ตัง้แต่ยุคที่ญี่ปุ่ นเพิง่เปิดประเทศใหม่ๆ ประมาณปลาย ค.ศ.
1900 หลงัจากนัน้น าท่าน นัง่กระเช้าขึ้นสู่จุดชมวิวนยอดเขาอินาเสะ (Mt.Inasa 
Ropeway) จุดชมววิบนยอดเขาอนิาเสะ (Inasa lookout and park) ซึง่ตัง้อยู่ทีค่วามสูง 
333 เมตร สามารถมองเหน็เมอืงนางาซากิได้ทัง้เมอืงโดยเฉพาะทวิทศัน์บรเิวณท่าเรอื
และอ่าวนางาซาก ิทีม่บีา้นเรอืนตัง้เรยีงรายลดหลัน่กนัไปบนภมูปิระเทศซึง่เป็นภเูขา 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LUKE PLAZA NAGAZAKI HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

  

http://www.lukeplaza.co.jp/ 

 
วนัท่ีสาม       นางาซากิ – ซาเซโบะ – เฮ้าส์เทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด์ (เต็มวนัชมเทศกาล 

Kingdom Of Light) ** ชมพฉุลองปีใหม่ ** 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 เดนิทางสู่ เมืองซาเซโบะ เพื่อเขา้ชม เฮ้าสเ์ทนบอช หมู่บ้านฮอลแลนด ์ของประเทศ

ญี่ปุ่ น ที่รวบรวมสถาปัตยกรรม ศิลปะ และวัฒนธรรมขนานแท้ของชาวฮอลแลนด์
และดชัท์รวมไว้ด้วยกนั พรอ้มสนุกสนานตื่นเต้นกบัสิง่อ านวยความสะดวกนานัปการ 
รวมถึงท่านสามารถถ่ายรูปกับบรรยากาศรอบๆ ได้อย่างสนุกสนาน ทัง้กังหันแบบ
ฮอลแลนด ์ทุ่งดอกไม ้ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นทุ่งดอกทวิลปิ, ทุ่งดอกกุหลาบ, หรอืแมก้ระทัง่
ล่องเรอืชมบรรยากาศของเฮาส์เทนบอชได้อย่างสบายใจ และส าหรบัท่านที่ชอบความ
ตื่นเต้นสามารถเที่ยวชมโรงภาพยนตร์ และสวนสนุกแบบตะวนัตกได้อีกด้วย เช่น 
HORIZON ADVENTURE ชมการแสดงฉากน ้าท่วมใหญ่ ฟ้าผ่าทีท่ าไดเ้หมอืนจรงิอย่าง
น่าทึ่ง พรอ้มชมทวิทศัน์อนัสวยงามของเมอืงนี้ , FUTURE CAST THEATER GRAND 
ODYSSEY นอกจากนี้ยงัใหท้่านไดร้ว่มผจญภยัไปกบัฉากภาพยนตรก์ารต่อสูสุ้ดยิง่ใหญ่
นอกอวกาศทีม่ที่านเป็นดาราน าแสดงดว้ย รบัรองไดเ้ลยว่าท่านจะประทบัใจไปอกีนาน 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนัอิสระตามอธัยาศยั เฮ้าสเ์ทนบอช (คปูองเงินสด 1500 
เยน) 

บ่าย ใหท้่านไดส้นุกสนานกนัต่อทัง้วนัใน เฮ้าสเ์ทนบอช 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั NIKKO HUISTENBOSH HOTEL หรือเทียบเท่า 
https://www.nikko-htb.co.jp/party/ 

http://www.lukeplaza.co.jp/


 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
หลงัอาหารค า่ น าท่านชมงาน Kingdom of Light งานเทศกาลประดบัไฟท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสุดของญ่ีปุ่ น ด้วยหลอดไฟกว่า 13 ล้านดวง และภาพวิวของแสงสีตระการตาใน
ตอนกลางคืนบนอาณาจกัรแห่งแสงไฟ  
พิเศษ! ใหท้่านไดร้ว่มเคาน์ดาวน์สู่ปีใหม ่พรอ้มชมพุเฉลมิฉลองสุดอลงักาล 
 

วนัท่ีส่ี       เฮ้าส์เทนบอช – โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท – หมู่บ้านยูฟุอิน – เบปปุ – จิโกก ุเมกริุ 
(บ่อทะเลเดือด และบ่อสีเลือด) – ออนเซน็ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านเดินทางสู่ โทสุ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท (Tosu Premium Outlet) ในจงัหวดัซากะ 
(ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชัว่โมง 40 นาท)ี เปรยีบเสมอืนสวรรค์ส าหรบันักช้อปป้ิง
นอกจากนี้โทสุ พรเีมีย่ม เอ้าทเ์ลทยงัมกีารเซลตลอดทัง้ปี ใหคุ้ณไดช้้อปป้ิงอย่างจุใจกบั
สนิคา้ต่างๆ มากมาย รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์นมไดเ้ตม็ทีก่ว่า 180 รา้นคา้  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! เต็มอิม่ไม่อัน้กบับุฟเฟ่ต์ป้ิงย่างอาหารสดใหม่ อาท ิซูช ิเทม็ปุระ เนื้อหม ูไก่ ววั 
ขนมหวาน และเครือ่งดื่มซอฟดริง้ไมอ่ัน้ 

บ่าย น าท่านชม หมู่บ้านยูฟอิุน หมู่บ้านจ าลองสไตลย์ุโรป ทีม่กีลิน่อายยุโรปโบราณ เต็มไป
ดว้ยบ้านอฐิที่แสนคลาสสคิเรยีงรายอยู่บนถนนสายเลก็ๆ ประดบัประดาไปด้วยดอกไม้
นานาชนิด ซึ่งถอืเป็นไฮไลท์หนึ่งประจ าเมอืงยูฟุอนิ และเหมาะแก่การเดนิเล่น ถ่ายรูป 
นอกจากนี้ภายในบรเิวณยงัประกอบไปด้วยสวนหย่อม รา้นอาหาร รา้ยขายของที่ระลกึ 
งานประดษิฐ์ที่เป็นเอกลกัษณ์ ไม่ว่าจะเป็นของเล่น ของสะสมทัง้ญี่ปุ่ นและต่างประเทศ 
ซึ่งภายในแต่ละรา้นจะถูกตกแต่งอย่างดเีพื่อดงึดูดให้คนเข้ามาเลอืกซื้อสนิค้า จากนัน้
เดินทางสู่  เมืองเบปปุ ที่มีชื่อเสียงเรื่องออนเซ็นของญี่ปุ่ น ให้ทุกท่านได้สัมผัสกับ
ประสบการณ์ล ้าค่าที่หาได้เฉพาะในคิวชูเท่านั ้น ต่อด้วยชม จิโกกุ เมกุริ (Jigoku 
Meguri) หรอืขุมนรกทัง้แปด คอืบ่อน ้าพุรอ้นธรรมชาตทิีเ่กดิขึน้จากการระเบดิของภเูขา
ไฟ ประกอบด้วยแร่ธาตุที่เขม้ข้น มลีกัษณะแตกต่างกนัทัง้หมด 8 บ่อ อาท ิยูม ิจโิกกุ 
หรอื "บ่อทะเลเดอืด" เป็นบ่อน ้ารอ้นสฟ้ีาเหมอืนน ้าทะเล โอนิอิชโิบสุ จโิกกุ หรอื "บ่อ
โคลนเดอืด” มลีกัษณะคล้ายโคลนสเีทาเดอืดปุดๆ  ยามะ จโิกกุ หรอื "หุบเขานรก" คา
มาโดะ จโิกกุ หรอื "นรกกระทะทองแดง" โอนิยามะ จโิกกุ หรอื "หุบเขาปีศาจ" ชริาอเิกะ 
จโิกกุ หรอื "นรกสขีาว" เป็นบ่อน ้าพุรอ้นสขีาวคล้ายน ้านม ชโินอเิกะ จโิกกุ หรอื "บ่อสี
เลอืด" ทตัสมึาก ิจโิกกุ หรอื "น ้าพุนรก” ทุกๆ 20-30 นาท ีจะมนี ้าพุรอ้นพุ่งขึน้มาจากใต้
พภิพอยา่งรนุแรง แต่ละครัง้ใชเ้วลาพ่นน ้านาน 5 นาท ี
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั BEPPUWAN ROYAL HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

  

http://www.daiwaresort.jp.e.zr.hp.transer.com/beppu/index.html  
ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

---- พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่ นแท้ๆ ใหท้่านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอกีอย่างหนึ่งว่า 
ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน ้ าแร่จะท าให้เลือดลมดี
ผวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัช่วยในระบบการเผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ --- 
 

วนัท่ีห้า เบปป ุ– ฟคุโุอกะ – ศาลเจ้าดาไซฟ ุ– วดันันโซอิน – ช้อปป้ิงเทน็จิน 
เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ เมืองฟุคุโอกะ เมอืงหลวงของเกาะควิชู เกาะที่มคีวามสวยงามทาง
ธรรมชาติและสถานที่ท่องเทีย่วมากมาย ต่อด้วยเที่ยวชม ศาลเจ้าดาไซฟุ ซึง่สรา้งขึน้
ในปี ค.ศ.905 เพื่อถวายแด่พระนักปราชญ์มจิซิาเนะ สุงาวาระ เป็นวหิารเก่าแก่และมี
ผูค้นหลัง่ไหลไปสกัการะกนัอย่างเนืองแน่น และรอบบรเิวณท่านยงัสามารถตื่นตาตื่นใจ
กบัต้นบ๊วยกว่า 6,000 ต้นได้อีกด้วย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดันันโซอิน วดัของ
เมอืงซาซะกุร ิจงัหวดัฟุคุโอกะ ซึ่งมสีิง่ที่น่าสนใจอยู่ภายในวดันี้มากมาย อาทเิช่น มี
พระพุทธรปูทองส ารดิขนาดใหญ่ทีสุ่ดของญี่ปุ่ นหรอือาจจะของโลกเลยทเีดยีว อกีทัง้ยงั
มรีปูปั้นและพระพุทธรปูอื่นๆ อกีมากมายในวดันี้ แต่ทีท่ าใหว้ดันี้มชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดกค็อื 
วดันี้เป็นจดุเริม่ตน้ของเสน้ทางแสวงบุญทีม่ชีื่อเสยีงของเกาะควิชู 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
พิเศษ! ให้ท่านได้ลิ้มรสเมนูสุกี้ขาปู เนื้อปูหวานฉ ่ าที่รสชาตกิลมกล่อม พรอ้มเสริฟ์ใน
ทุกฤดูกาล และสมัผสัรสชาติอาหารสุดพิเศษสไตล์ญี่ปุ่ นอย่างมคีวามสุขพร้อมทัง้อิ่ม
อรอ่ยกบัรสชาตปิแูบบดัง้เดมิและรายการอาหารอื่นๆ ทีเ่ป็นสตูรเฉพาะของรา้น 

บ่าย เดนิทางสู่ เมืองฟคุโุอกะ ใหท้่านอสิระ ช้อปป้ิงเทนจิน เป็นย่านทีม่ใีหเ้ลอืกเดนิชลิกนั
แบบจุใจ ไม่ว่าจะเป็นรา้นค้าต่างๆ ที่เรยีงรายอยู่เต็มสองขา้งฝัง่ถนนคนเดนิ ไปจนถึง
หา้งใหญ่ๆ มารวมตวักนัอยูม่ากมาย รวมถงึสนิคา้หลากหลายชนิดใหเ้ลอืกซือ้กนั ตัง้แต่
เครื่องใช้ไฟฟ้า เสือ้ผา้แบรนเนมด์ หนังสอื เครื่องส าอางต่างๆ รวมไปถงึรา้นอาหารอกี
มากมาย 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั HILTON FUKUOKA SEA HAWK HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

  

http://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-fukuoka-sea-hawk-
FUKHIHI/index.html?WT.mc_id=zELWAKN0APAC1HI2DMH3LocalSearch4D
GGenericx6FUKHIHI 

 

วนัท่ีหก         ฟคุโุอกะ – กรงุเทพฯ 
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินฟคุโุอกะ 
11.40 น. ออกเดนิทางกลบัสู่กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 649 
15.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 

อตัราค่าบริการ 
 

ก าหนดการเดินทาง:  29 ธนัวาคม – 03 มกราคม 62 
 

  

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 77,900.- 56,900.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 70,500.- 51,500.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 62,500.- 45,500.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 

tp://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-fukuoka-sea-hawk-FU
tp://www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-fukuoka-sea-hawk-FU


 

  

หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิัทขอสงวน

สทิธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้

ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัร์

อาจจะแตกต่างกนัเนื่องจาก ตรงกบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น 

ราคาตัว๋เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมที่พกัในประเทศญี่ปุ่ นส่วนใหญ่เป็นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ

หอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไม่ต้องเสยีค่าใชจ้่าย แต่ บางโรงแรม

ต้องเสยีค่าใชจ้่ายเพิม่เตมิและต้องรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทาง

ทุกครัง้)  

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพรอ้ม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฎิเสธหรอืห้ามออกนอกประเทศ หรอื ปฎิเสธการเข้า

ประเทศของผู้เดินทางได้เนื่ องจากผู้เดินทางอาจมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูกต้อง,  ภัยธรรมชาติ, การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าช้าการเลื่อนหรอืยกเลิก

เทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไป

กลบัพรอ้มลกูคา้ 1 ท่าน 



 

  

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เคร่ืองบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างที่สายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมคีวามประสงคต์้องการเปลีย่นระดบัชัน้ที่นัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใช้

คะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินได้ภายหลงัจากออกตัว๋กรุ๊ปแลว้เท่านัน้ โดยผู้โดยสาร

ตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร

ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ้่ายที่เกดิขึน้จรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 



 

  

- สายการบินไทยก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึน้เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางด้วยสายการบนิอื่น ต้อง

ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้

50 % ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึ้นอยู่กบัเงื่อนไขระหว่างสายการ

บนินัน้ๆกบัการบนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งให้เพื่อ

ประโยชน์ของตวัท่านเอง (กรุณาเก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบ

กรณที่านไมไ่ดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิ 


