


 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วนัแรก  กรงุเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่ 
20.30 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

เคาน์เตอร ์C สายการบินไทย เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยให้การต้อนรบัดูแลด้านเอกสาร และ
สมัภาระในการเดนิทาง 

23.55 น. ออกเดนิทางสู่ เมอืงชโิตเซ่ ประเทศญี่ปุ่ น โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 670 
 
วนัท่ีสอง ชิโตเซ่ – อาซาฮีกาว่า – หมู่บ้านราเมน  –  พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกะยามะ –  โซอนุเคียว –              

Sounkyo Ice Waterfall Festival – ออนเซน็ 
08.20 น. เดนิทางถงึ สนามบนิชโิตเซ่ น าท่านผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้เมอืงและพธิกีารทางศุลกากร  

น าท่านเดนิทางสู่เมอืง อาซาฮีกาว่า ซึ่งได้ชื่อว่า “เมอืงแห่งงานประติมากรรม” เพราะทุกหน
แห่งตามท้องถนนของเมอืงนี้ประดบัไปด้วยรูปปั้นรูปแกะสลกัมากมาย อีกทัง้ด้วยความที่เป็น
เมอืงใหญ่เป็นอนัดบั 2 และตัง้อยู่ส่วนกลางของเกาะฮอกไกโด จงึเป็นศูนยก์ลางในการเดนิทาง
ไปเยีย่มชมยงัภมูภิาคต่างๆ ของเกาะฮอกไกโดอกีดว้ย 
น าท่านชม หมู่บ้านราเมน ซึ่งเป็นที่รวมรา้นราเมนชื่อดงัของ
เมืองจ านวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่งด าเนินกิจการ
ตัง้แต่หลงัสงครามโลกครัง้ที่ 2 เพื่อเผยแพร่อาหารที่เป็นความ
ภาคภูมิใจของเมืองอาซาฮีกาว่าให้
เป็ นที่ รู้จ ัก ใน วงก ว้ าง ในบ ริเวณ  



หมูบ่า้นยงัมศีูนยก์ารคา้และศาลเจา้เพื่อใหคู้่รกัมาขอพร 
เท่ียง          รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยใน

หมู่บ้านราเมน 
บ่าย น าท่านชม พิพิธภณัฑส์าเกโอโตโกะยามะ ซึง่เป็นหนึ่งใน

บรรดาเหลา้สาเกทีข่ ึน้ชื่อของประเทศญีปุ่่ น ใหท้่านไดฟั้ง
การบรรยายรายละเอยีดความเป็นมาของผลติภณัฑท์ีค่รอง
ใจชาวญีปุ่่ นมาแต่โบราณ รวมทัง้ไดท้ดลองลิม้รสสาเกของ
ทีน่ี่ เผื่อท่านใดสนใจซือ้ตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นไดอ้กีดว้ย  
 
หลงัจากนัน้เดนิทางสู่ เมืองโซอนุเคียว น าท่านไปชมความงามของเหล่ากอ้นน ้าแขง็ทีต่กแต่งไป

ดว้ยแสงไฟหลากสใีน 
 *** งาน  Sounkyo 

Hyobaku Matsuri   
หรอื Sounkyo Ice 
Waterfall Festival *** 

 
 ซึง่จดับนพืน้ที ่1 หมืน่ตารางเมตร รมิแม่น ้า Ishikari ในช่วงฤดหูนาว ปลายเดอืนมกราคม-
มนีาคม ภายในงานจะประดบัประดาดว้ยประตมิากรรมน ้าแขง็และหมิะรปูทรงต่างๆ กลางคนืก็
จะมแีสงไฟสต่ีางๆส่องสว่างอยา่งสวยงาม เช่น ตน้ครสิตม์าส “บา้นอกิล”ูของชาวเอสกโิม ถ ้า
น ้าแขง็ทีม่หีนิงอกหนิยอ้ยคลา้ยของจรงิและบารน์ ้าแขง็ส าหรบันัง่ดื่ม เพื่อเฉลมิฉลองเทศกาล  
อกีดว้ย 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิดสไตลญ่ี์ปุ่ น และ บฟุเฟ่ตข์าปยูกัษ์  
 
 
 
 

 
 
 
 
** หลงัรบัประทานอาหารค า่ขอเชิญท่านสมัผสักบัการแช่
น ้าแร่สไตลญ่ี์ปุ่ น หรือท่ีเรียกกนัว่า การอาบออนเซน็ ให้
ท่านได้ผอ่นคลายความเม่ือยล้าจากการเดินทาง และชาว



ญ่ีปุ่ นยงัเช่ือกนัว่าการอาบน ้าแร่นัน้จะท าให้ผิวพรรณมีสขุภาพดีอีกด้วย ** 
 

วนัท่ีสาม โซอนุเคียว – น ้าตกกิงกะ และ น ้าตกริวเซ –  ชิกิไซโนะโอกะ – เล่น Snow Mobile +  
Snow Rafting + Snow Sled – เมืองโอตาร ุ– Otaru Snow Light Path Festival  

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านชม น ้าตกกิงกะ สายธารไหลลงมาสวยงามเป็นเส้นเล็กๆ สขีาวเหมอืนเส้นด้าย และ 
น ้าตกริวเซ เป็นน ้าตกสายใหญ่ไหลดว้ยความแรงเพยีงสายเดยีว และน ้าตกทัง้สองไดช้ื่อว่าเป็น
น ้าตกคู่สามภีรรยาแห่งอุทยานแห่งชาตไิดเซทซซึงั  
เดนิทางสู่ ชิกิไซโนะโอกะ เพื่อใหทุ้กท่านไดส้นุกสนานไปกบัการเล่นหมิะท่ามกลางขุนเขาทีป่ก
คลุมดว้ยหมิะแสนนุ่ม เพลดิเพลนิกบักจิกรรมกลางแจง้ต่างๆ เช่น  
Snow Mobile Snow Rafting และ Snow Sled  
 

เท่ียง 

 รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร 
บ่าย จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองโอตาร ุใหท้่านไดช้มเทศกาลโคมไฟหมิะ ทีเ่รยีกกนัว่า 

Otaru Snow Light Path Festival 
(Otaru Yuki Akari no Michi) 
ภายในเมอืงตกแต่งไปดว้ยโคมไฟ
หมิะและรปูปัน้น่ารกัจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยงัมกีารจดุโคมไฟไวห้น้า
บา้นและรา้นคา้จ านวนมากเพื่อท าให้
งานเทศกาลดยูิง่ใหญ่ขึน้  
 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
ให้ท่านได้อ่ิมหน าส าราญกบับฟุเฟ่ตอ์าหารนานาชนิด 

 
 
 
 
 
 



วนัท่ีส่ี โอตาร ุ–  โรงงานเครื่องแก้ว คิตะอิจิ – นาฬิกาไอน ้าโบราณ – พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี – 
ซปัโปโร – หมู่บ้านชอ็กโกแลต (ด้านนอก) – เมืองซปัโปโร – ช้อปป้ิงย่านทานุกิ 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
น าท่านเขา้ชม โรงงานเคร่ืองแก้ว คิตะอิจิ ชมความ
สวยงามของแกว้หลากสสีนัดงัอยูใ่นโลกของจนิตนาการ 
พรอ้มทัง้เลอืกซือ้ผลติภณัฑจ์ากแกว้เป่า ทีส่่องแสง     
แวววาว  ราวครสิตลัราคาแพง แต่ราคากลบัยอ่มเยา  

 
 

จากนัน้ใหทุ้กท่านไดถ่้ายรปูเป็นทีร่ะลกึกบั นาฬกิาไอน ้าโบราณ ที่
เหลอือยูเ่พยีง 2 เรอืนบนโลกเท่านัน้ นาฬกิานี้จะพ่นไอน ้า ประกอบกบั
มเีสยีงดนตรดีงัขึน้ทุกๆ 15 นาท ีและใหท้่านเขา้ชม พิพิธภณัฑก์ล่อง
ดนตรี อาคารเก่าแก่สองชัน้ทีภ่ายนอกถูกสรา้งขึน้จากอฐิแดงแต่
โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พพิธิภณัฑแ์ห่งนี้สรา้งขึน้ในปี ค.ศ.1910 
ปัจจบุนันบัเป็นมรด กทางสถาปัตยกรร มทีเ่ก่าแก่และควรค่าแก่การ
อนุรกัษ์ใหเ้ป็นสมบตัขิองชาต ิ 

สมควรแก่เวลาเดนิทางสู่ เมืองซปัโปโร เป็นเมอืงหลวงของภมูภิาคฮอกไกโด และมพีืน้ทีข่นาด
ใหญ่เป็นอนัดบั 5 ของญีปุ่่ น ในช่วงสมยัเริม่ตน้ยคุเมจมิกีารพฒันาฮอกไกโด ท าใหซ้ปัโปโรไดร้บั
เลอืกใหเ้ป็นศูนยก์ลางการบรหิารภูมภิาค เป็นไปตามค าแนะน าของผู้เชีย่วชาญชาวต่างชาต ิดงั
นัน้ซปัโปโรจงึสรา้งขึน้บนพืน้ฐานของระบบแบบอเมรกิาเหนือซปัโปโรมชีื่อเสยีงระดบัโลกในปี 
1972 คอืช่วงจดัแขง่ขนักฬีาโอลมิปิกเกมสฤ์ดหูนาวทีน่ี่ และเป็นเมอืงทีรู่จ้กักนัดใีนการจดั
เทศกาลหมิะ ราเมน และเบยีร ์ 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านชอ็กโกแลต อิชิยะ (ดา้นนอก) แหล่งผลติชอ็กโกแลตทีม่ชีื่อเสยีงของ

ญีปุ่่ น หมูบ่า้นชอ็กโกแลตทีน่ี่ดคูลาสสคิและน่ารกั
ไปอกีแบบ ชอ็กโกแลตทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดของทีน่ี่คอื 
Shiroi Koibito มคีวามหมายว่า ชอ็กโกแลตขาว
ของคนรกั สามารถเลอืกซือ้กลบัไปใหค้นทีท่่านรกั 
หรอืว่าซือ้เป็นของฝากตดิไมต้ดิมอืกลบับา้นกไ็ด้ 

 
 
 
 
เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  

 



*** ให้ทุกท่านได้เตม็อ่ิมกบัขาปยูกัษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิมิ ซูชิ เทม็ปรุะ พร้อม
อาหารทะเลป้ิงย่าง รวมไปถึง เน้ือหม ูเน้ือไก่  เน้ือววั และเคร่ืองด่ืมซอฟทด์ริงค ์*** 

 

 
บ่าย   ใหทุ้กท่านอสิระชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยัที ่ย่านดงัทานุกิ 

ท่านจะไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้มากมาย  อาทเิช่น
เครือ่งใชไ้ฟฟ้า นาฬกิา  เกมส ์กลอ้งถ่ายรปู       
ของฝา ก ของทีร่ะลกึ เสือ้ผา้ สนิคา้แบรนดเ์นม
เครือ่งส าอางคเ์ป็นต้น 

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ อิสระตามอธัยาศยั 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า           ซปัโปโร –  อิสระชมงาน Sapporo Snow Festival 2018 หรือ ช้อปป้ิงในเมืองซปัโปโร  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  ใหท้่านอสิระชมงาน Sapporo Snow Festival 2018 งานเทศกาลหมิะซปัโปโร 

ทีใ่หเ้ขา้ชมประตมิากรรมน ้าแขง็ขนาดน้อยใหญ่ ซึง่เป็นงานเทศกาลทีม่นีกัท่องเทีย่วมาเยีย่มชม
จากทัว่โลก 

 
 
 
 
 
 



 
หรอื อิสระช้อปป้ิงในซปัโปโร ใหท้่านไดเ้พลนิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิงยา่นการคา้ในเมอืงซปัโปโร 
แหล่งทีต่ ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชื่อดงัและรา้นคา้มากมายใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงไดจ้ใุจ เช่น หา้งปารโ์ก้, 
หา้งมซิุโกชทิีเ่ป็นแหล่งรวมรา้นคา้แบรนดด์งัของญีปุ่่ น หรอืจะเป็นรา้น100เยน,รา้น UNIQLO 
ขายเสือ้ผา้แฟชัน่วยัรุน่,รา้น MATSUMOTO KIYOSHI ขายยาและเครือ่งส าอาง shisedo, kose, 
kiss, SKII, Kanebo 
*** อิสระรบัประทานอาหารกลางวนัและค า่ตามอธัยาศยั *** 
ท่ีพกั MERCURE SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า 

 
วนัท่ีหก           ซปัโปโร – ชิโตเซ่ – กรงุเทพฯ  
เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สนามบินชิโตเซ่ เพื่อตรวจเช็คเอกสารการเดนิทางและสมัภาระเตรยีมตัว
เดนิทางกลบักรงุเทพฯ 

10.00 น. ออกเดนิทางสู่กรงุเทพฯ โดย สายการบินไทย เทีย่วบนิที ่TG 671 
15.50 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 
 

 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง    กมุภาพนัธ ์   07  -  12   

 
 
หมายเหต:ุ กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดนิทางในแต่ละครัง้ตอ้งมจี านวนผูร้ว่มเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึน้ไป บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

เลื่อน หรอืยกเลกิการเดนิทางหากคณะทวัรม์ผีูเ้ดนิทางต ่ากว่า10ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบ

ล่วงหน้าอยา่งน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

ท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 64,800.- 36,800.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ มีเตียง 59,800.- 32,800.- 
เดก็อายตุ า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง 52,800.- 29,800.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 10,500.- 10,500.- 



- ทางบรษิทัฯไมม่นี ้าดื่มบรกิาร (ประเทศญีปุ่่ นสามารถหาน ้าดื่มไดส้ะดวก) 

- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบรกิาร ทุกวนัเดนิทางมมีาตรฐานเดยีวกนั แต่ราคาทวัรอ์าจจะ

แตกต่างกนัเน่ืองจาก ตรงกบัวนัหยดุยาว เทศกาลต่างๆทัง้ของไทยและประเทศญีปุ่่ น ราคาตัว๋

เครือ่งบนิและโรงแรมจะสงูกว่าปกต ิ

- เนื่องจากโรงแรมทีพ่กัในประเทศญีปุ่่ นส่วนใหญ่เป็นเตยีงคู่แยก (TWN) ลกูคา้ทีต่อ้งการหอ้งพกัแบบ

เตยีงเดยีวพกัคู่ (DBL) บางโรงแรมมโีดยไมต่อ้งเสยีค่าใชจ้า่ย แต่ บางโรงแรมตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย

เพิม่เตมิและตอ้งรเีควสเขา้ไป (ตดิต่อสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนการเดนิทางทุกครัง้)  

- เมือ่ท่านเดนิทางไปกบัคณะแลว้ งดใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ถอืว่า

ท่านสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไมว่่ากรณใีดๆทัง้สิน้ 

- บรษิทัฯไมร่บัผดิชอบต่อการถูกปฎเิสธหรอืหา้มออกนอกประเทศ หรอื ปฎเิสธการเขา้ประเทศของผู้

เดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไมถู่กตอ้ง,  ภยัธรรมชาต,ิ การ

ประทว้ง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความ

ประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครือ่งบนิไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้) สายการบนิ และ 

เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าภาษสีนามบนิและภาษนี ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร ์หากสายการบนิเปลีย่นแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-ส่ง และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า ห้องพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- สายการบนิไทยก าหนดใหน้ ้าหนกักระเป๋าเดนิทางท่านละ 1 ใบ น ้าหนกัไมเ่กนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋า

ใบเลก็ทีส่ามารถน าขึน้เครือ่งไดอ้ยูใ่นความดแูลของท่านน ้าหนกัไมเ่กนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไมเ่กนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)  หากท่านเดนิทางดว้ยสายการบนิอื่น ตอ้ง
ตรวจสอบเรือ่งน ้าหนกัและจ านวน สมัภาระอกีครัง้กบัเจา้หน้าที่ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารกัษาพยาบาลอนั

เนื่องมาจากอุบตัเิหตุ วงเงนิท่านละ 500,000 บาท ของบรษิทัประกนัภยัไทยววิฒัน์ จ ากดั 

- หวัหน้าทวัรผ์ูม้ปีระสบการณ์น าเทีย่วคอยดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทางไปกลบัพรอ้ม

ลกูคา้ 1 ท่าน 

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 



อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรดี, ค่าเครือ่งดื่ม และอาหารทีส่ ัง่

เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นต้น 

- ค่าน ้าหนกักระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนกัเกนิกว่าทีส่ายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อท่าน 

- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวซี่าส าหรบัคนต่างดา้ว 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบนิ ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็จากท่านตามความเป็น

จรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
 

- ในการเดนิทางเป็นหมูค่ณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณลีกูคา้ต้องการเลื่อนวนั

เดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ้า่ยส่วนต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัทีน่ัง่ของกรุ๊ป 

เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไมส่ามารถเขาไปแทรกแซงได ้ 

- และในกรณลีกูคา้ยกเลกิการเดนิทาง แต่ทางบรษิทัฯไดด้ าเนินการออกตัว๋ไปแลว้นัน้ ผูเ้ดนิทางตอ้ง

รอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรณุาตรวจสอบกบัเจา้หน้าทีบ่รษิทัฯว่าสามารถคนื

ค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- กรณที่านมคีวามประสงคต์อ้งการเปลีย่นระดบัชัน้ทีน่ัง่จากชัน้ประหยดัเป็นชัน้ธุรกจิ โดยใชค้ะแนน

จากบตัรสะสมไมล ์จะด าเนินไดภ้ายหลงัจากออกตัว๋กรุป๊แลว้เท่านัน้ โดยผูโ้ดยสารตอ้งด าเนินการทุก

ขัน้ตอนดว้ยตวัท่านเอง 

- ในกรณทีีอ่อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ลกูคา้ไมส่ามารถเดนิทางได ้และตอ้งการเปลีย่นตวัผูเ้ดนิทางใน

กรณนีี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสารท่านอื่นแทนได้

หรอืไม ่ กรณถีา้สามารถเปลีย่นไดจ้ะมคี่าใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิในการเปลีย่นตัว๋ ลกูคา้จะตอ้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบค่าใชจ้่ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- ทางสายการบนิไม่รบัจองทีน่ัง่ (LONG LEG) ลกูคา้ทีป่ระสงคท์ีน่ัง่ตรงนี้ ทางลกูคา้ตอ้งชีแ้จงเหตุผล

หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- การสะสมไมลข์องสายการบนิไทย หากใชต้ัว๋โดยสารเป็นแบบหมูค่ณะสามารถสะสมไมลไ์ด ้  50 % 

ส่วนสายการบนิอื่นๆในเครอื STAR ALLIANCE ขึน้อยู่กบัเงือ่นไขระหว่างสายการบนินัน้ๆกบัการ

บนิไทย ซึง่การเปลีย่นแปลงเงือ่นไขขึน้อยูก่บัสทิธิข์องสายการบนิ 



- ในบางรายการทวัร ์ทีต่อ้งเดนิทางดว้ยสายการบนิภายในประเทศ หรอืสายการบนิอื่น น ้าหนกั

กระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการ

บนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

- กรณุาใส่หมายเลขสะสมไมลท์ุกครัง้ทีก่รอกรายละเอยีดการจองทวัรท์ีท่างบรษิทัฯส่งใหเ้พื่อประโยชน์

ของตวัท่านเอง (กรณุาเกบ็หางบตัรโดยสารทัง้ขาไปและขากลบัไวเ้พื่อตรวจสอบกรณที่านไมไ่ดร้บั

ไมลส์ะสม ท่านสามารถใชห้างบตัรโดยสารเพื่อยนืยนักบัทางสายการบนิได้ 

 

 
 
 



 


