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วนัแรก กรุงเทพฯ – เซนได 

20.00 น. คณะพรอ้มกนัที ่สนามบนิสุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 เคานเ์ตอร ์C สาย
การบนิไทย เจา้หนา้ทีบ่รษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัดูแลดา้นเอกสาร และสมัภาระในการเดนิทาง 

23.59 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงเซนได ประเทศญีปุ่่น โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG626 
วนัทีส่อง เซนได – อวิาเตะ – วดัชูซนจ ิ– ล่องเรอืชมหบุเขาเกบเิคย ์– นารุโกะออนเซน็ – ออนเซน็  

08.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิเซนได ประเทศญีปุ่่น หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ 
เดนิทางสู่ เมอืงอวิาเตะ เพือ่เทีย่วชม วดัชูซนจ ิเป็นวดัของพระพุทธศาสนานิกายเซน สรา้งขึน้คร ัง้แรกโดย
พระจคิาคุไดช ิต่อมาตระกูลฟูจวิาระแห่งโอชไูดย้า้ยทีต่ ัง้วดัจากเอซาชไิปยงัฮริาอซิมูปัิจจบุนัคอืเมอืงโอช ูภายใน
วดัชซูนจมิวีหิารขนาดใหญ่ รวมถงึเจดยีก์ว่า 40 แห่ง และมพีระสงฆจ์ าวดัทีน่ี่ราว 300 รปู นอกจากนีย้งัมปีระวตัิ
ความเป็นมาและสถานทีน่่าสนใจมากมาย 

 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดนิทางสู่ หบุเขาเกบเิคย ์เพือ่เรอืล่องไปตามล าน ้าประมาณ 90 นาท ีบรเิวณจดุแวะผูโ้ดยสารตอ้งออก

จากเรอื จากน้ันเดินไปประมาณ 15-20 นาทีเขา้สู่หุบเขา ซึง่จากจุดน้ันสามารถมองเห็นกอ้นหินขนาดใหญ่
รูปรา่งคลา้ยจมูกสงิโต นักท่องเทีย่วสามารถซือ้หินโชคดเีพือ่ขอพรและโยนไปยงัหนา้ผาฝ่ังตรงขา้มแม่น ้าได ้
นอกจากนีย้งัสามารถชมความงามและชมพฤกษานานาพนัธุไ์ดท้ัง้สีฤ่ดู หลงัจากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ นารุโกะ
ออนเซน็ 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Naruko Kanko Hotel หรอืเทยีบเท่า 
http://www.narukokankouhotel.co.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** เซต็อาหารญีปุ่่น *** 
** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่นแท ้ๆ   ใหท่้านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) 
เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัชว่ยในระบบการ
เผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ** 

วนัทีส่าม นารุโกะออนเซน็ – หมู่บา้นกนิซงัออนเซน็ – ซาโอะ – หมู่บา้นสุนขัจิง้จอกซาโอะ – พพิธิภณัฑซ์า
โอะโคเคช ิ– เซนได – ออนเซน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นกนิซงัออนเซน็ เป็นเมืองน ้าพุรอ้นทีเ่งยีบสงบในภูเขาของจงัหวดัยามากาตะ เดมิ

เป็นพืน้ทีร่อบเหมืองแรเ่งนิทีไ่ดป้รบัปรุงและพฒันาใหม่ มีช ือ่เสยีงเป็นอนัดบัตน้ๆ ของประเทศญีปุ่่นว่าเป็นเมือง
ออนเซนทีส่วยงามทีส่ดุดว้ยหอ้งพกัแบบเรยีวกงัทีเ่รยีงรายตามสองขา้งทางของแม่น ้า ทีนี่ย้งัเป็นสถานทีถ่่ายท าซี
รยีญ์ีปุ่่นชือ่ดงั โอชนิ และ เป็นโมเดลตน้แบบใหก้บัอนิเมะเร ือ่ง “มิตวิญิญาณ (Spirited Away)” ดว้ยใหท่้าน
ไดเ้ดนิเล่นเก็บภาพประทบัใจกบับา้นโบราณ หรอื ออนเซน็เทา้คลายความเมือ่ยลา้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 

http://www.narukokankouhotel.co.jp/


  

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เมืองซาโอะ เพื่อชม หมู่บา้นสุนัขจิง้จอกซา
โอะ ซึง่เปิดใหเ้ขา้ชมตัง้แต่ปีค.ศ.1990 ภายในหมู่บา้นมีสตัวน์านาชนิด
กว่า 100 ตวั รวมไปถึงสุนัขจิง้จอกกว่า 6 สายพนัธุท์ี่วิ่งไปมาไดอ้ย่าง
อิสระในพืน้ที่กวา้ง ท่านสามารถเขา้ถึงตวัสตัวต์่างๆไดอ้ย่างใกลช้ดิ 
นอกจากนี้ยงัสามารถป้อนอาหารและอุม้สุนัขจิง้จอกได  ้(มีค่าใชจ้่าย
เพิม่เตมิ) ซึง่ชาวบา้นมคีวามเชือ่ว่าสุนัขจิง้จอกมวีญิญาณของเทพอนิาร ิ
โอคามิ หรอืเทพเจา้ของศาสนาพุทธชนิโตอยู่ เป็นเทพแห่งความอุดม
สมบูรณข์องการเกษตร (ขา้ว,ใบชา) และความเจรญิรุง่เรอืง จากน้ัน
เดนิทางสู่ พพิธิภณัฑซ์าโอะโคเคช ิซึง่เป็นตุก๊ตาโบราณทีไ่ดร้บัการ
อนุรกัษม์ายาวนาน โดยตุก๊ตาโคเคชเิป็นทีรู่จ้กัในประเทศต่างๆ ว่าเป็น
สญัลกัษณท์ีบ่่งบอกถึงประเทศญีปุ่่น เพราะลกัษณะของตุก๊ตามีการคง
เอกลกัษณแ์บบญีปุ่่นดัง้เดมิเอาไว ้จงึมีการประดษิฐต์ุก๊ตาโคเคชเิพือ่ท า
เป็นของฝากและของตกแต่งบา้น พเิศษ! ใหท่้านไดว้าดตุก๊ตาโคเคชเิพือ่
เป็นทีร่ะลกึ 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Akiu Grand Hotel หรอืเทยีบเท่า 
https://www.akiugrand.com/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** บุฟเฟ่ต ์*** 
** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่นแท ้ๆ   ใหท่้านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) 
เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัชว่ยในระบบการ
เผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ** 

วนัทีส่ี ่ เซนได – ก าแพงหมิะทีถ่นนสายซาโอะ เอโค่ ไลน ์– ปราสาทสรุึกะ (ชมดา้นใน) – อนิาวาชโิระ – 
ออนเซน็ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ ก าแพงหมิะทีถ่นนสายซาโอะ เอโค่ ไลน ์(ขึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ) บรเิวณถนนทีต่ดัผ่านภเูขาซาโอะมีช ือ่ว่าซาโอะ เอโค่ 
ไลนเ์ป็นถนนที่เช ือ่มต่อจงัหวดัยามากาตะกบัจงัหวดัมิยางิ โดยในฤดู
หนาวจะมีหิมะที่ตกหนักมากจนตอ้งท าการปิดถนน และเมื่อเปิดถนน
ในชว่งตน้ฤดูใบไมผ้ลิ ก็จะมีก าแพงหิมะทีสู่งหลาย (เปิดใหช้มไดต้ัง้แต่
วนัที ่10–14 เมษายน 2563 เวลา 08.00-14.00 น.)  

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ปราสาทสรุึกะ (ชมดา้นใน) หรอืเรยีกอีกชือ่หน่ึงว่า 

ปราสาทนกกระเรยีน เป็นสญัลกัษณข์องจงัหวดัฟุคุชมิะ ถูกสรา้งขึน้ในปี 
ค.ศ.1384 ภายหลงัถูกท าลายในปีค.ศ.1874 และบูรณะใหม่ใหง้ดงาม
แบบดัง้เดิม โดยเฉพาะในชว่งฤดูหนาวที่มีหิมะโปรยปรายปกคลุมตวั
ปราสาทยิ่งสวยงามเกินบรรยาย และเป็นจุดชมซากุระที่สวยงามในฤดู
ใบไมผ้ล ิไดเ้วลาอนั 
น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Listel Inawashiro Honkan Hotel หรอืเทยีบเท่า 
http://www.listel-inawashiro.jp/ 

 ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม *** บุฟเฟ่ต ์*** 
** พกัผ่อนกบัสปารสีอรท์แบบญีปุ่่นแท ้ๆ   ใหท่้านไดอ้าบน ้าแร ่หรอืเรยีกอีกอย่างหน่ึงว่า ออนเซ็น (Onsen) 
เพือ่ผ่อนคลายความเมือ่ยลา้ การอาบน ้าแรจ่ะท าใหเ้ลอืดลมดผีวิพรรณสดใสมนี ้ามนีวลและยงัชว่ยในระบบการ
เผาผลาญของรา่งกายใหด้ขีึน้ ** 

วนัทีห่า้ อนิาวะชโิระ – สวนฮานะมยิามะ ( ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ )  – ฮโิตเมะ เซม็บงซากุระ ( ขึน้อยู่กบั
สภาพอากาศ ) – เซนได – ย่านจบิงัโจ 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 น าท่านเดนิทางสู่ สวนฮานะมยิามะ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) เมือ่ก่อนน้ันบรเิวณสวนฮานามยิามะ เป็นเพยีง

เนินเขาต่อมาชาวบา้นในพืน้ทีเ่ร ิม่ปลูกไมด้อกและไมป้ระดบับนเนินเขารอบทีด่นิของตนเอง แลว้ขยายไปเร ือ่ยๆ 
พอเวลาผ่านไปจากตน้เล็กๆ ทีป่ลูกในตอนแรก ไดก้ลบังอกเงยผลบิานสวยสดงดงาม ขยายพนัธุอ์อกไปจนปก
คลุมภเูขาลูกนี ้นอกจากซากุระสวยๆ แลว้ ทีน่ี่ยงัมดีอกไมต้่างๆ อกีกว่า 70 ชนิดทัว่ภเูขาทีช่ว่ยแต่งเตมิภเูขาลูก
นีใ้หม้สีสีนัสดใสอกีดว้ย 

 

https://www.akiugrand.com/
http://www.listel-inawashiro.jp/


  

 
 
 
 
 
 
 
เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย น าท่านชมซากระ ณ ฮโิตเมะเซม็บงซากุระ (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ซึง่มีซากุระทีเ่ห็นไดใ้นคราวเดียวรมิ

แม่น ้าชโิรอิชกิว่า 1,200 ตน้ ที่ทอดตวัเป็นแนวยาวราว 8 กิโลเมตร ในวนัทีท่อ้งฟ้าโปรง่จะสามารถมองเห็น
เทอืกเขาซะโอเป็นฉากหลงั ซึง่ทวิทศันอ์นังดงามนีเ้ป็นหน่ึงในสญัลกัษณข์องภูมิภาคโทโฮคุ โดย 1 ใน 3 ของ
จ านวนซากุระทัง้หมดของทีน่ี่มอีายุมากกว่า 90 ปี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากน้ันเดินทางสู่ เมืองเซนได เพื่ออิสระชอ้ปป้ิง ณ ย่านอจิบิงัโจ ซึง่เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงใจกลางเมืองเซน
ได ประกอบดว้ยถนนชอ้ปป้ิงหลายสายจงึไดช้ ือ่ว่าเป็นถนนชอ้ปป้ิงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในภมูภิาคโทโฮคุ ตลอดสองขา้ง
ทางของถนนน้ันเต็มไปดว้ยรา้นคา้มากมาย เชน่ รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมต่างๆ เสือ้ผา้แฟช ัน่ รองเทา้เคร ือ่ง ประดบั 
รา้นขายยา รา้นรอ้ยเยนตลอดจนรา้นอาหาร 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 
 ** ลิม้รสสุกีย้ากีปู้รา้นดงัแห่งเซนไดทีป่รงุแบบพถิพีถินัใหท่้านไดล้ิม้ลอง ** 
 น าท่านเขา้สูท่ีพ่กั Metropolitan Sendai Hotel หรอืเทยีบเท่า 
 https://east-sendai.metropolitan.jp/ 

วนัทีห่ก เซนได – กรุงเทพฯ  

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
เดนิทางสู่ สนามบนิเซนได เพือ่เตรยีมตวักลบั กรุงเทพฯ 

11.15 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 627 
16.05 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสุวรรณภูม ิกรงุเทพฯ โดยสวสัดภิาพ 
 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดการเดนิทาง :  07 – 12 เมษายน 2563 
 

 

 

หมายเหต:ุ กรุณาอา่นเง่ือนไขใหล้ะเอยีดกอ่นท าการจองทวัรแ์ละช าระคา่มดัจ า 
- การเดนิทางในแต่ละคร ัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเลือ่น หรอืยกเลกิการ

เดนิทางหากคณะทวัรม์ผูีเ้ดนิทางต ่ากว่า 10 ท่าน โดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 15 วนั กอ่นการเดนิทาง 
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมีมาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะแตกต่างกันเน่ืองจาก ตรง

กบัวนัหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่น ราคาตั๋วเคร ือ่งบนิและโรงแรมจะสูงกว่าปกต ิ

อตัราคา่บรกิารท่านละ ราคารวมต ัว๋ ราคาไม่รวมต ัว๋ 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน 60,900.- 41,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ มเีตยีง 54,900.- 37,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผูใ้หญ่ ไม่มเีตยีง 48,900.- 33,500.- 
พกัหอ้งเดีย่ว เพิม่อกีท่านละ 10,500.- 10,500.- 

https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/miyagi-sendai/
https://www.japanwhere.com/region/tohoku/
https://east-sendai.metropolitan.jp/


  

- เน่ืองจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลูกคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบเตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) 
บางโรงแรมมีโดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ้่าย แต่บางโรงแรมตอ้งเสียค่าใชจ้่ายเพิม่เติมและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ติดต่อสอบถาม
เจา้หนา้ทีก่อ่นการเดนิทางทุกคร ัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหน่ึงหรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจ
เรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไม่รบัผดิชอบต่อการถูกปฏเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฏเิสธการเขา้ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้น่ืองจากผู ้
เดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง, ภยัธรรมชาต,ิ การประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลือ่น
หรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนักท่องเทีย่วเอง 

อตัรานีร้วม 
- ค่าตั๋วเคร ือ่งบนิไป – กลบั ช ัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่าน้ัน) สายการบนิ และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน 
- ค่าภาษีสนามบนิและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัราค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ในภายหลงั 

ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็นจรงิ 
- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆ ตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่าน้ัน 
- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่าน้ัน 
- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนัเน่ืองมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่าน

ละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน ์จ ากดั 
- หวัหนา้ทวัรผู์ม้ปีระสบการณน์ าเทีย่วคอยดูแลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้มลูกคา้ 1 ท่าน 
- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 
- บรกิารน ้าดืม่บนรถบสัวนัละ 1 ขวด  

อตัรานีไ้ม่รวม 
- ค่าท าหนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 
- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการ เชน่ ค่าโทรศพัท ,์ ค่าซกัรดี, ค่าเคร ือ่งดืม่ และอาหารทีส่ ั่งเพิม่เตมินอกเหนือจากที่

บรษิทัจดัให ้เป็นตน้ 
- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 
- ค่าธรรมเนียมในการยืน่วซีา่ส าหรบัคนต่างดา้ว 
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบนิ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตามความเป็นจรงิ 

ต ัว๋เครือ่งบนิ 
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดินทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊ กรณีลูกคา้ตอ้งการเลือ่นวนัเดินทางกลบัท่าน

จะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ และการจดัทีน่ั่งของกรุป๊ เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทาง
บรษิทัไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- ในกรณีลูกคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัไดด้ าเนินการออกตั๋วไปแลว้น้ัน ผูเ้ดนิทางตอ้งรอ REFUND ตามระบบของ
สายการบนิเท่าน้ัน กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หนา้ทีบ่รษิทัว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณีท่านมีความประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัช ัน้ทีน่ั่งจากช ัน้ประหยดัเป็นช ัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนนจากบตัรสะสมไมล ์จะ
ด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตั๋วกรุป๊แลว้เท่าน้ัน โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุกขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณีทีอ่อกตั๋วเคร ือ่งบนิไปแลว้ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทาง ในกรณีนีท้างบรษิทัจะเชค็
กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชือ่ผูโ้ดยสารท่านอืน่แทนไดห้รอืไม่ กรณีถา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมีค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตั๋ว ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้า่ยตรงนีเ้องทัง้หมด 
- สายการบินไทยสามารถส ารองที่น่ัง LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใชจ้่ายเพิม่เติมตามเงือ่นไขของสายการบิน 

ลูกคา้ทีป่ระสงคน่ั์งตรงนีส้ามารถแจง้หนา้เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ ณ วนัเดนิทางได ้
- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าเดนิทางไม่เกนิ 30 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กทีส่ามารถน าขึน้เคร ือ่งไดอ้ยู่ในความ

ดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 กก. และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดนิทาง
ดว้ยสายการบนิอืน่ ตอ้งตรวจสอบเร ือ่งน ้าหนักและจ านวน สมัภาระอกีคร ัง้กบัเจา้หนา้ที ่

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ั๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้50% ส่วนสายการบนิอืน่ๆใน
เครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบินน้ันๆกบัการบินไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยู่กบั
สทิธิข์องสายการบนิ 

- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอืน่ น ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดให ้
ต ่าหรอืสูงกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนักงาน
ดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลทุ์กคร ัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัส่งใหเ้พือ่ประโยชนข์องตวัท่านเอง (กรณุา
เก็บหางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พือ่ตรวจสอบ กรณีท่านไม่ไดร้บัไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสาร
เพือ่ยนืยนักบัทางสายการบนิได)้ 

 



  

 


