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วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ สนามบิ นสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG 670

23.55 น.

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซ่ – Doraemon WakuWaku Sky Park – โนโบริเบทสึ –
นิกเซ่มารีนพาร์ค – ออนเซ็น

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมืองและ
ศุ ล กากรเรีย บร้อ ยแล้ ว น าท่ า นเดิ น ทางสู่ โดราเอม่ อ น สกายพาร์ค ให้ ท่ า นได้
เพลิดเพลินกับตัวการ์ตูนในเรื่องโดราเอม่อนการ์ตูนที่เป็ นนิยมที่สุดในญี่ปนุ่ และอิสระ
กับการถ่ายรูปกับฉากในการ์ตูน เช่น ฉากนังไทม์
่ แมชชีนทีจ่ ะท่านให้ทกุ ท่านเสมือนเป็ น
ส่วนหนึ่งของการ์ตูนโดราเอม่อน นอกจากนี้ ยงั มีร้านค้าขายของเกี่ยวกับโดราเอม่อน
เช่น ร้านกาแฟทีจ่ ะขายขนมไทยากิซ่งึ เป็ นขนมคล้ายๆ ขนมโดรายากิทโ่ี ดราเอม่อนชื่น
ชอบ และยังมีโซนห้องสมุดจะมีหนังสือการ์ตูนโดราเอม่อนจัดจาหน่าย

เที่ยง
บ่าย

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เมืองโนโบริ เบทสึ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าโนโบริเบทสึ นิ กเซ่มารีนพาร์ค พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า พบกับ
ขบวนพาเหรด นกเพนกวินที่น่ารักอย่างใกล้ชดิ แค่มือเอื้อม ชมโชว์แมวน้ า และโชว์
ปลาโลมา นอกเหนือจากนัน้ ท่านยังจะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมื่นตัว
ทีว่ า่ ยวนอยู่ในแท็งก์กระจก โดยความสวยงามอยู่ตรงทีส่ เี งินเลื่อมของปลาตัดกับน้ าสีน้ า
เงิน ซึ่งการว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรี่ยม
ทัวไป
่ โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ท่านยังจะได้เข้าอุโมงค์ใต้น้ าเพื่อดูปลาฉลาม
และสัต ว์ท ะเลอนุ รกั ษ์ ท่ีห ายาก เช่ น ปลาหมึก ยัก ษ์ เต่ า ทะเล ม้ าน้ า และอื่น ๆ อีก
มากมาย
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คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Noboribetsu Mahoroba Hotel หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปนและบุ
ุ่
ฟเฟ่ ต์ขาปู
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ า แร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดีขน้ึ ----

วันที่สาม

โนโบริเบทสึ – หุบเขาจิโกคุดานิ – นิเซโกะ – ฮิลตัน นิเซโกะ สกีรีสอร์ท
(Gondola + Snow Activity เช่น Snow Rafting Snow Mobile และ
Snow Sled *** ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
พาท่านชม หุบเขาจิ โกคุดานิ ซึ่งมีความหมายว่า หุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจาก
ภูเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั จึงก่อให้เกิดน้ าพุรอ้ นและบ่อโคลนเดือดส่งเสียงคารามดังภู
่ เขาไฟที่
กาลังจะระเบิด และบริเวณนี้จะมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาตามรอยแยกของหิน อันเป็ น
ปรากฎการณ์ทางธรรมชาติทย่ี งั คงอยู่

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่ านเดินทางสู่ ฮิ ล ตัน นิ เซโกะ วิ ล เลจ นาท่ านนัง่ กระเช้ ากอนโดล่ า ของสกีรี
สอร์ทให้ท่านชื่นชมธรรมชาติ ที่มีหิมะขาวโพลนปกคลุมตลอดเส้นทางมาพร้อมวิวที่
งดงามของภูเขา Yotei ทีต่ งั ้ ตระหง่านอยู่เบือ้ งหน้าลานหิมะเนินทีก่ ว้างใหญ่
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จากนัน้ นาท่านสนุ กสนานกับกิจกรรมบนลานหิมะของ ฮิ ล ตัน นิ เซโกะ สกีรีสอร์ท
ลานสกีช่ือ ดัง แห่ ง เกาะฮอกไกโด สัม ผัส เนื้ อ หิ ม ะที่ นุ่ ม ละมุ น ดัง ผงแป้ ง (Powder
Snow) ให้ท่านได้ร่วมสนุ กกับกิจกรรมบนลานหิมะ ได้แก่ Snow Sled, Snow Mobile,
Snow Rafting
(กิจกรรมบนลานหิมะขึ้นอยู่กบั ปริมาณหิมะ และสภาพอากาศ ถ้าหิมะมีปริมาณน้อย
บางกิจกรรมก็ไม่สามารถเล่นได้) ** สาหรับท่านทีต่ อ้ งการเช่าอุปกรณ์สกี จะมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม **

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั Hilton Niseko Village Hotel หรือเทียบเท่า
www3.hilton.com/en/hotels/japan/hilton-niseko-village-CTSNVHI/index.html
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ให้ท่านได้เต็มอิ่ มกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปนุ่
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบน้ า แร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบน้ าแร่จะทาให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ ามีนวลและยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

นิ เซโกะ – โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิ กาไอน้ าโบราณ – พิ พิ ธภัณ ฑ์
กล่ องดนตรี – ถนนซาไกมาจิ – ซัปโปโร – หมู่บ้านช็อกโกแลต อิชิย ะ
(ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางสู่ เมืองโอตารุ นาท่านชม คลองโอตามีความยาว 1,140 เมตร และเชื่อมต่อ
กับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนทีย่ ุคอุตสาหกรรมการขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้เคยถูก
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ใช้เป็ น เส้น ทางในการขนส่งสิน ค้าจากคลังสินค้าในตัวเมืองออกไปยังท่ าเรือบริเวณ
ปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็ นจุดถ่ายรูปที่เป็ นไฮไลท์ของเมือง ชมอาคาร
เก่าแก่รมิ คลองและวิวทิวทัศน์ ท่สี วยงามพาท่านถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับ นาฬิ กาไอน้ า
โบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอน้ า ประกอบกับมี
เสียงดนตรีดงั ขึ้นทุกๆ 15 นาที นาท่านสู่ พิ พิธภัณ ฑ์กล่องดนตรี เป็ นอาคารเก่าแก่
สองชัน้ ทีภ่ ายนอกถูกสร้างขึน้ จากอิฐแดงแต่โครงสร้างภายในทาด้วยไม้ ปั จจุบนั นับเป็ น
มรดกทางสถาปั ตยกรรมที่เก่าแก่ และควรค่า แก่ การอนุ รกั ษ์ ให้เป็ น สมบัติของชาติ
สาหรับท่านใดสนใจทีจ่ ะทากล่องดนตรีทม่ี อี นั เดียวในโลกด้วยฝี มอื ของท่านเอง สามารถ
เลือกกล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อเก็บความ
ประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรี และเป็ นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ (มีค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่าน
ละ 1,500 เยน) จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถนนซาไกมาจิ (Sakai-Machi) ซึ่งเป็ นถนน
ค้าขายที่ได้รบั การอนุ รกั ษ์ ที่เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของที่
ระลึก ร้านเสือ้ ผ้า และพิพธิ ภัณฑ์ต่างๆ มากมาย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งซัป โปโร จากนัน้ น าท่ านชม หมู่ บ้ า นช็อ กโกแลต อิ ชิ ย ะ
(ด้านนอก) เป็ นแหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มชี ่อื เสียงของญี่ปนุ่ และดูคลาสสิคน่ ารักไปอีก
แบบ ซึ่งช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของทีน่ ่คี อื Shiroi Koibito มีความหมายว่า ช็อกโกแลต
ขาวของคนรัก สามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนทีท่ ่านรัก หรือว่าซื้อเป็ นของฝากติดไม้ตดิ
มือกลับบ้านก็ได้

จากนั ้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศาลเจ้ า ฮอกไกโด ศาลเจ้ า ลัท ธิ ช ิน โต ตัง้ อยู่ ภ ายใน
สวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็ นศาลเจ้าฮอก
ไกโด เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ของเกาะฮอกไกโดที่มศี าลเจ้าชินโตนี้คอยปกปั กรักษา
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คา่

ให้ชาวเกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่
นับพันปี แต่ท่นี ่ีกเ็ ป็ นที่สาหรับให้คนท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศัก ดิ ์สิทธิที์ ่สงิ สถิตอยู่เพื่อ
เป็ นขวัญและกาลังใจ
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่า งอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด อาทิ ปู
ยักษ์ 3 ชนิดกุง้ หอยเชลล์ ปลา ซูช ิ เท็มปุระ เนื้อหมู ไก่ วัว และเครื่องดื่มซอฟดริง้
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ มเติ ม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจานวนจากัด

วันที่ห้า

ซัปโปโร – ตลาดปลานิโจ – เนินพระพุทธเจ้า – มิตซุย เอ้าท์เล็ต –
ย่านทานุกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ตลาดปลานิ โจ ตัง้ อยู่ใจกลางเมืองซัปโปโร เป็ นแหล่งรวมสัตว์ทะเล
สด ใหม่ สะอาด หลากหลายประเภทให้คุณเลือกซื้อกันได้อย่างจุใจ ไม่วา่ จะเป็ นอาหาร
ทะเลแช่แข็ง, อาหารทะเลแบบแห้ง หรือแม้แต่อาหารทะเลสดตามฤดูกาลก็มีให้เลือก
อย่างครบครัน

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ เนิ นพระพุทธเจ้า (Hill of The Buddha) ตัง้ อยู่ท่เี มืองซัปโป
โรทางตอนเหนือของประเทศญี่ปนุ่ ถือว่าเป็ นผลงานการสร้างชิน้ เอกอีกชิน้ หนึ่งของทา
ดาโอะ อันโดะ(Tadao Ando) สถาปนิกชาวญี่ปนุ่ เจ้าของรางวัลพริตซ์เกอร์ท่ถี อื ว่าที่สุด
รางวัลของสถาปนิก โดยมีลกั ษณะเป็ นเนินเขาล้อมรอบรูปปั ้นพระพุทธรูปมีค วามสูง
มากถึง 13.5 เมตร และมีน้ าหนัก 1500 ตัน พื้นที่ท่ลี ้อมรอบจะมีค่อยๆ ลาดลง อีกทัง้
รายล้อมด้วยธรรมชาติอนั งดงาม
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เที่ยง

บ่าย

คา่

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ให้ท่านได้ลม้ิ รสสุกย้ี ากีน้ ้ าดาสูตรต้นตารับของฮอกไกโด จุดเด่นคือเนื้อของร้าน
ทีค่ ดั สรรมาอย่างดี ลวกแล้วนามาจิ้มกับไข่ไก่สดจึงค่อยทาน จะได้รสชาติทล่ี ะมุนนุ่มลิ้น
ให้ทุกท่านอิม่ เต็มทีก่ บั เนื้อหมูแบบไม่อนั ้
น าท่ า นเดิน ทางสู่ มิ ต ซุ ย เอ้ า ท์ เล็ต แหล่ ง ช้อ ปปิ้ งที่ใหญ่ ท่ีสุ ด แห่ งหนึ่ ง ในญี่ ปุ่ นที่
รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้ นาราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้า
ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็ นต้น จากนัน้
นาท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร

นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านทานุกิ ซึ่งท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ เครื่องใช้ไฟฟ้ า
นาฬิ ก า เกมส์ กล้ อ งถ่ า ยรู ป ของฝาก ของที่ ร ะลึ ก เสื้ อ ผ้ า สิ น ค้ า แบรนด์ เ นม
เครื่องสาอางค์ เป็ นต้น
รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Keio Plaza Sapporo Hotel หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
หมายเหตุ : สาหรับลูกค้าที่ต้องการ ห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิ่ มเติ ม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจานวนจากัด

วันที่หก

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควร เดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
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10.00 น.
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เที่ยวบิ นที่ TG671
15.50 น.
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
******************************************************************************************************

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

มีนาคม 20 – 25

อัตราค่าบริการท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
59,900.53,900.47,900.10,500.-

ผูใ้ หญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผูใ้ หญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคาไม่รวมตั ๋ว
36,900.33,500.29,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีจานวนผูร้ ่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึน้ ไป บริษทั ขอสงวน
สิท ธิในการเลื
่อ น หรือ ยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต่ ากว่า 10 ท่าน โดย
์
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปนุ่
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
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- บริษัท ฯไม่ รบั ผิดชอบต่อ การถู กปฏิเสธหรือ ห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดิน ทางได้เนื่ อ งจากผู้เดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดิน ทางไม่
ถู ก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อ จลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง
-

-

อัตรานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้
ค่าประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษทั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
- หัวหน้ าทัวร์ผมู้ ีประสบการณ์นาเที่ยวคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
- บริการน้ าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด
-

อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯจัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

ตั ๋วเครื่องบิ น
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นังของกรุ
่
๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริษทั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดิน ทาง แต่ทางบริษัทฯได้ดาเนิ นการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษทั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ที่นงจากชั
ั่
นประหยั
้
ดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผูโ้ ดยสาร
ต้องดาเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่ สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ย นตัวผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษทั ฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลี่ยนตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
สายการบินไทยสามารถสารองทีน่ งั ่ LONG LEG และ EXIT SEAT โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นงตรงนี
ั่
้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
สายการบินไทยกาหนดให้น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋ าใบเล็กที่
สามารถนาขึน้ เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องน้ าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือสายการบิน อื่น
น้ าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ที่กรอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ที างบริษทั ฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
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กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
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