วันแรก
20.30 น.

23.55 น.

กรุงเทพฯ – สนามบินชิ โตเซ่
คณะพร้อ มกัน ทีท่า อากาศยานสุ วรรณภู ม ิ อาคารผู้โ ดยสารขาออกระหว่ า งประเทศ ชัน 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร และ
สัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองชิโตเซ่ ประเทศญีปุ่น โดย สายการบินไทย เทียวบินที TG 670

วันที สอง

ชิ โ ตเซ่ – โนโบริ เ บทสึ – นิ กเซ่ ม ารี นพาร์ค – เมื อ งเอโดะจํา ลอง ดาเตะจิ ไ ดมุ ร ะ –
จิโกกุดานิ – ออนเซ็น

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ นํ าท่านผ่านขันตอนการตรวจคนเข้าเมืองและพิธกี ารทางศุลกากร
เรียบร้อยแล้ว นําท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ เข้าชม นิ กเซ่ มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์
นํ า พบกับขบวนพาเหรด นกเพนกวินทีน่ ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มอื เอือม ชมโชว์แมวนํ า และโชว์
ปลาโลมา นอกเหนือจากนันท่านยังจะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมืนตัวทีว่ายวน
อยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทีสีเงินเลือมของปลาตัดกับนํ าสีนําเงิน ซึงการว่าย
ไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนันหาดูได้ยากในอควาเรียมทัวไป โดยเฉพาะโชว์การให้
อาหารปลา ท่านยังจะได้เข้า อุโมงค์ใต้นํ าเพือดูปลาฉลามและสัตว์ทะเลอนุ รกั ษ์ทหายาก
ี
เช่น
ปลาหมึกยักษ์ เต่าทะเล ม้านํา และอืนๆ อีกมากมาย

เที ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทหม้อไฟสไตล์ญีปุ่ น )
นําท่านเข้าเยียมชม เมืองเอโดะจําลอง ดาเตะจิไดมุระ ซีงจะจําลองทังรูปแบบบ้านเมืองและ
วิถชี วี ิตความเป็ นอยู่ของชาวเอโดะ เพือให้ท่านสัมผัส
ถึงความเป็ นอยู่ของคนญีปุ่นในสมัยก่อนอย่างแท้จริง
โดยเน้ น ไปทีการมีบทบาทของชนชันพ่อค้าในยุคทีมี
แต่ความเจริญรุ่งเรืองของสมัยเอโดะ ภายในหมู่บ้าน
ท่ า นจะได้ ย้ อ นยุ ค ไปกั บ กิ จ กรรมมากมาย เช่ น
การละเล่นสมัยเอโดะ ถนนทีมีเหล่านิ นจาและผูห้ ญิง
สวมชุดกิโมโนมาเดินอวดโฉม
จากนันนํ า ท่า นชม จิ โ กกุด านิ ซึงมีความหมายว่ า
หุบผานรก หุบผานรกแห่งนีเกิดจากภูเขาไฟซึงยังไม่
ดับจึงก่อให้เกิดนํ าพุร้อนและบ่อโคลนเดือดส่งเสียง
คํารามดังภูเขาไฟทีกําลังจะระเบิด และบริเวณนีจะมี

คํา

ควันสีขาวพวยพุง่ ออกมาตามรอยแยกของหิน อันเป็ นปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทยัี งคงอยู่
นําท่านเข้าสู่ทีพัก NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเที ยบเท่า
รับประทานอาหารคํา ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิมหนําสําราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญีปุ่ นและบุฟเฟ่ ต์ขาปู

** หลังรับประทานอาหารคําขอเชิ ญท่านสัมผัสกับการแช่นําแร่สไตล์ญีปุ่ น หรือที เรียกกัน
ว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมือยล้าจากการเดิ นทาง และชาวญีปุ่ น
ยังเชือกันว่าการอาบนําแร่นันจะทําให้ผิวพรรณมีสขุ ภาพดีอีกด้วย **
วันที สาม

นิ เซโกะ – นิ เซโกะ มิ ล ค์โคโบะ ( ทดลองทํากิ จกรรมไอศครี มด้ วยตัวเอง ) – โอตารุ –
คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอนําโบราณ – พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี – โรงงานเครืองแก้วคิ ตะอิ จิ
ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่เมือง นิ เซโกะ เข้าชม นิ เซโกะ มิ ลค์โคโบะ ฟาร์มทีตังอยู่บ ริเวณตีนเขา
Niseko Annupuri ทีนีมีซอฟท์ครีมทีทํามาจากนมวัวคันสดจากฟาร์มนับเป็ นเมนู ชนเลิ
ั ศทีห้าม
พลาดเด็ดขาด! นอกจากนีก็ยงั เต็มไปด้วยเมนูของหวานแสนอร่อยอีกมากมายไม่ว่าจะเป็ นชูครีม
ชีสเค้ก และพุดดิง *** พิ เศษสุดให้ทุกท่านทดลองทํากิ จกรรมไอศครีมด้วยตัวเอง ***

เที ยง
บ่าย

จากนันเดินทางสู่เมืองโอตารุ นํ าท่านชม คลองโอตารุ ทีมีความยาว , เมตร และเชือมต่อ
กับอ่าวโอตารุ ซึงในสมัยก่อน ทียุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื องฟู คลองนีได้ถกู ใช้เป็ น
เส้น ทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่าน
ถ่ายรูป กับ วิวคลองซึงเป็ นจุ ดถ่า ยรูปทีเป็ น ไฮไลท์ข องเมือง เดินเล่น ตามอัธ ยาศัย ชมอาคาร
เก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ทสวยงาม
ี
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญีปุ่ น )
นําท่านถ่ายรูปทีระลึกกับ นาฬิ กาไอนําโบราณ ทีเหลืออยู่เพียง เรือนบนโลกเท่านัน นาฬิกา
นีจะพ่นไอนํา ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึนทุกๆ นาที และเข้าชม พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี

อาคารเก่าแก่สองชันทีภายนอกถูกสร้างขึนจากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทําด้วยไม้ พิพธิ ภัณฑ์
แห่งนีสร้างขึนในปี ค.ศ.
ปั จจุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปั ตยกรรมทีเก่าแก่และควรค่าแก่การ
อนุรกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
สํา หรับท่ านใดสนใจที จะทํากล่ องดนตรี ทีมี อนั เดี ยวในโลกด้ วยฝี มือของท่ านเอง ท่ าน
สามารถเลื อกกล่ อง เพลง และตุ๊กตาประดับต่ างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพือที
ท่ านจะได้ เก็บความประทับใจใส่ ลงในกล่ องดนตรี และเป็ นของที ระลึ กจากเมื องโอตารุ
(ท่านใดที สนใจทํากล่องดนตรีมีค่าใช้จ่ายเพิ มท่านละ , เยน)

คํา

วันที สี
เช้า

หลังจากนันให้โรงงานเครืองแก้ว คิ ตะอิ จิ ชมความสวยงามของ
แก้วหลากสีสนั ดังอยูใ่ นโลกของจินตนาการ พร้อมทังให้ท่านได้เลือก
ซือผลิตภัณฑ์จากแก้วเป่ า ทีส่องแสง แวววาว ราวคริสตัลราคาแพง
แต่ราคากลับย่อมเยาและให้ทกุ ท่านเพลิดเพลินกับ ถนนซาไกมาจิ
ซึงเป็ นถนนค้าขายทีได้รบั การอนุรกั ษ์ ทีเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร
ร้านกาแฟ ร้านขายของทีระลึก ร้านเสือผ้า และพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆมากมาย สมควรแก่เวลาเดินทาง
สู่ เมืองซัปโปโร
รับประทานอาหารคํา ณ ภัตตาคาร ( บุพเฟ่ ต์ชาบู สไตล์ญีปุ่ น )
นําท่านเข้าสู่ทีพัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเที ยบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
ซัปโปโร – อิ สระช้อปปิ งในเมืองซัปโปโร ( ไม่มีรถบัสบริ การ )
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ย่านซูซูกิโนะ
เป็ นย่านบันเทิงทีใหญ่ทสุี ดในทางตอนเหนือของญีปุ่น เต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้าน
คาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ รวมกว่า , ร้าน ป้ ายร้านค้าสว่างไสวยามคําคืนจนถึงเทียงคืน
เลยทีเดียว
ย่านทานุกิ
ย่านดังทานุ กิ ท่านจะได้เลือกซือสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครืองใช้ไฟฟ้ า นาฬิกา เกมส์ กล้อง
ถ่ายรูป ของฝา ก ของทีระลึก เสือผ้า สินค้าแบรนด์เนม เครืองสําอางค์ เป็ นต้น
JR ทาวเวอร์

อาคารสรรพสินค้าขนาดใหญ่ทเชื
ี อมต่อกับสถานี JR ซัปโปโร ทีรวมเอาสถานทีต่างๆไว้ดว้ ยกัน
อาทิเช่น ช้อปปิ งเซ็นเตอร์, ออฟฟิ ศ, จุดชมวิว T38 , ศูนย์การค้าใต้ดนิ มีรา้ นขายของฝากจาก
ฮอกไกโด มีศนู ย์อาหารสไตล์ธมี พาร์ค ราเม็ง รีพบั ลิค ซัปโปโร และร้านขายส่ง
ซัปโปโรแฟคตอรี
เป็ นห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ในตัวเมืองซัปโปโร ทีเน้นในเรืองของความหรูหราโอ่อา่ เป็ นพิเศษ
เนืองจากก่อนหน้าทีกลายมาเป็ นห้างสรรพสินค้าสุดโด่งดัง บริเวณแห่งนีเคยเป็ นโรงงานทีผลิต
เบียร์มาก่อน แล้วต่อมาจึงถูกนํามาดัดแปลงให้เป็ นแหล่งช้อปปิ งชือดังในเมืองซัปโปโร ซึงความ
โดดเด่น ก็อยู่ทโถงของห้
ี
า งทีมีลกั ษณะเป็ นเรือนกระจกขนาดใหญ่เหมาะแก่การถ่ายรูป ส่ว น
ร้า นค้าทัว ๆ ไปจะเน้ น ไปทีของแต่งบ้าน สิน ค้า เบ็ดเตล็ด คาเฟ่ กาแฟและเบียร์ให้คุณได้นั ง
พักผ่อนระหว่างรอคนอืนช้อปปิ งกัน
อิ สระรับประทานอาหารกลางวันและคําตามอัธยาศัย
ที พัก KEIO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเที ยบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
วันที ห้า
เช้า

เที ยง

ซัปโปโร – ศาลเจ้าฮอกไกโด – มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต – ชิ โตเซ่ – ลานหิ มะนอร์ท สโนว์แลนด์
อิ ออน มอลล์ – ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสักการะ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตังอยู่
ภายในสวนสาธารณะ มะรุ ย ะมะ เดิ ม ชือศาลเจ้ า ซั ป โปโร
ภายหลังได้เปลียนชือเป็ นศาลเจ้าฮอกไกโด เพือให้สมกับความ
ยิงใหญ่ของเกาะฮอกไกโดทีมีศาลเจ้าชินโตนีคอยปกปั กรักษา
ให้ ช าวเกาะฮอกไกโดมี ค วามสงบสุ ข ถึ ง แม้ จ ะไม่ ไ ด้ ม ี
ประวัติศาสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ทนีี ก็เป็ นทีสําหรับให้คนท้องถินได้กราบไหว้สงิ
ศักดิสิทธิทีสิงสถิตอยูเ่ พือเป็ นขวัญและกําลังใจ
หลังจากนันเดินทางสู่ เมืองคิ ตะฮิ โรชิ ม่า เพือให้ท่านช้อปปิ งกัน ให้จุใจที มิ ตซุย เอ้ าท์เล็ต
แหล่งช้อปปิ งทีใหญ่ทสุี ดแห่งหนึงในญีปุ่นทีรวบรวมของแบรนด์เนมชัน นํ าราคาพิเศษ ให้ท่าน
ได้เพลิดเพลินกับการเลือกซือสินค้าชือดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada,
G
เป็ นต้น

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทปิ งย่างสไตล์ญีปุ่ น )

บ่าย

คํา

วันที หก
เช้า

10.00 น.
15.50 น.

เดินทางสู่ ลานหิ มะนอร์ท สโนว์แลนด์ สถานทีเทียวพักผ่อนทีเปิ ดให้บริการเฉพาะช่วงฤดู
หนาว ให้คุณได้สนุ กเพลิดเพลินกับหิมะแบบสบายๆ กิจกรรมของทีนีมีมากมาย ไม่ว่า จะเป็ น
Snow Tube Snow Rafting หรือ Mini Snow Mobile Snow Horseback Ride พร้อมสิงอํานวย
ความสะดวกภายในอาคารอย่างร้านอาหารอีกด้วย
*** ให้ท่านได้สนุกสนานกับ Snow Rafting และ Snow Tube ท่ ามกลางบรรยาศที ปกคลุม
ไปด้วยหิ มะ ***

สมควรแก่เวลานําท่านเยือน ห้างสรรพสินค้า ชือดังห้างอิ ออน
แหล่งใหญ่รวบรวมสินค้าหลากหลายชนิดรอให้ท่านเลือกซือ
อาทิ เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้ า เครืองสํ า อาง ของที ระลึ ก
เครืองใช้ไฟฟ้ า อุปกรณ์อเิ ล็คทรอนิกส์ เป็ นต้น ให้ท่านอิสระใน
การเลือกซือของฝาก และสินค้าทีมีชอเสี
ื ยงของญีปุ่น
รับประทานอาหารคํา อิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ทีพัก HOTEL AIR TERMINAL หรือเที ยบเท่า
https://air-terminal-hotel.jp/
** ขอเชิ ญท่ านสัมผัสกับการแช่นําแร่สไตล์ญีปุ่ น หรือที เรียกกันว่า การอาบออนเซ็น ให้
ท่ านได้ ผ่อนคลายความเมือยล้ า จากการเดิ นทาง และชาวญี ปุ่ นยัง เชื อกันว่าการอาบ
นําแร่นันจะทําให้ผิวพรรณมีสขุ ภาพดีอีกด้วย **
ซัปโปโร – ชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพือตรวจเช็คเอกสารการเดินทางและสัมภาระเตรียมตัว
เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสูก่ รุงเทพฯ โดย สายการบิ นไทย เทียวบินที TG 671
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดิ นทาง:

มกราคม : 22 – 27

อัตราค่าบริการท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ - ท่าน
เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง

เด็กอายุตากว่
ํ า

ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง

พักห้องเดียว เพิ มอีกท่านละ

ราคารวมตัว
49,900.44,900.39,900.8,000.-

ราคาไม่รวมตัว
29,900.26,900.23,900.8,000.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงือนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์และชําระค่ามัดจํา
- การเดินทางในแต่ละครังต้องมีจํานวนผูร้ ่วมเดินทางตังแต่ ท่านขึนไป บริษทั ขอสงวนสิทธิในการ
เลือน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ูเ้ ดินทางตํากว่า ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย วันก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์อาจจะ
แตกต่า งกัน เนื องจาก ตรงกับ วันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทังของไทยและประเทศญีปุ่น ราคาตัว
เครืองบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนืองจากโรงแรมทีพักในประเทศญีปุ่นส่วนใหญ่เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าทีต้องการห้องพักแบบ
เตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บ างโรงแรมต้องเสียค่าใช้จ่าย
เพิมเติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนการเดินทางทุกครัง)
- เมือท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึงหรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่า
ท่านสละสิทธิ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
- บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้าประเทศของผู้
เดินทางได้เนืองจากผูเ้ ดินทางอาจมีสงผิ
ิ ดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง, ภัยธรรมชาติ, การ
ประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่า ช้าการเลือนหรือยกเลิกเทียวบิน และอุบตั ิเหตุทเกิ
ี ดจากความ
ประมาทของนักท่องเทียวเอง
อัตรานี รวม
- ค่า ตัวเครืองบิน ไป – กลับ ชันประหยัด (เดินทางไป-กลับ พร้อ มกรุ๊ ป เท่ า นั น) สายการบิน และ
เส้นทางตามทีระบุไว้เท่านัน

- ค่ า ภาษี ส นามบิ น และภาษี นํ ามัน ณ วัน ออกราคาทัว ร์ หากสายการบิน เปลี ยนแปลงอัต รา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิมในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่องเทียวต่างๆตามรายการทีระบุไว้เท่านัน
- ค่าโรงแรมทีพักตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ - ท่านเท่านัน
- ค่ า ประกัน อุ บ ัติ เ หตุ ใ นการเดิ น ทางวงเงิน ท่ า นละ ,
-

-

-

-

-

,

บาท และค่ า รัก ษาพยาบาลอัน

เนืองมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ , บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จํากัด
หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเทียวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไปกลับพร้อม
ลูกค้า ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ ใบ
บริการนําดืมบนรถบัสวันละ ขวด
อัตรานี ไม่รวม
ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ค่า ใช้จ่ า ยส่ว นตัว นอกเหนื อในรายการเช่น ค่าโทรศัพ ท์, ค่า ซักรีด , ค่า เครืองดืม และอาหารทีสัง
เพิมเติมนอกเหนือจากทีบริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
ค่านําหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินกําหนดคือ กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็ น
จริง
ตัวเครืองบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการเลือนวัน
เดินทางกลับท่า นจะต้องชําระค่า ใช้จ่ายส่ว นต่างทีสายการบินเรียกเก็บ และการจัดทีนังของกรุ๊ ป
เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ซึงทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซงได้
และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯได้ดําเนินการออกตัวไปแล้วนัน ผูเ้ ดินทางต้อง
รอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าทีบริษทั ฯว่าสามารถคืน
ค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลียนระดับชันทีนังจากชันประหยัดเป็ นชันธุรกิจ โดยใช้คะแนน
จากบัตรสะสมไมล์ จะดําเนินได้ภายหลังจากออกตัวกรุ๊ปแล้วเท่านัน โดยผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการทุก
ขันตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณี ทออกตั
ี
วเครืองบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลียนตัวผู้เดินทางใน
กรณีนี ทางบริษัทฯจะเช็คกับ ทางสายการบิน ก่อนว่า สามารถเปลียนชือผู้โดยสารท่านอืนแทนได้

หรือไม่ กรณีถ้าสามารถเปลียนได้จะมีค่า ใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงในการเปลียนตัว ลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนีเองทังหมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองทีนัง (LONG LEG) ลูกค้าทีประสงค์ทนัี งตรงนี ทางลูกค้าต้องชีแจงเหตุผล
หน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีสนามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้นําหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กทีสามารถนํ า
ขึนเครืองได้อยู่ในความดูแลของท่านนําหนักไม่เกิน ก.ก. และมีความ กว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน (
ซม. X
ซม. X
ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบิน อืน ต้องตรวจสอบเรืองนําหนักและ
จํานวน สัมภาระอีกครังกับเจ้าหน้าที
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตวโดยสารเป็
ั
นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
%
ส่วนสายการบินอืนๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึนอยู่กบั เงือนไขระหว่างสายการบินนันๆกับการ
บินไทย ซึงการเปลียนแปลงเงือนไขขึนอยูก่ บั สิทธิของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ทีต้องเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบิน อืน นํ าหนั ก
กระเป๋ าอาจจะถูกกําหนดให้ตาหรื
ํ อสูงกว่ามาตรฐานได้ ทังนีขึนอยู่กบั ข้อกําหนดของแต่ละสายการ
บิน ซึงผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทกุ ครังทีกรอกรายละเอียดการจองทัวร์ททางบริ
ี
ษทั ฯส่งให้เพือประโยชน์
ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทังขาไปและขากลับไว้เพือตรวจสอบกรณีท่านไม่ได้รบั
ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพือยืนยันกับทางสายการบินได้)

