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วันแรก

กรุงเทพฯ – ชิ โตเซ่

20.30 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ
ชัน้ 4 เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้าน
เอกสาร และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ สนามบินชิ โตเซ่ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 670

23.55 น.

วันที่สอง

ชิ โตเซ่ – ชิ กิไซโนะโอกะ ( Snow Mobile + Snow Rafting + Snow Sled )
โซอุนเคียว – Sounkyo Ice Waterfall Festival – ออนเซ็น

08.20 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ ประเทศญี่ปุ่น นาท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และพิธกี ารทางศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนัน้ เดินทางสู่ ชิ กิไซโนะโอกะ เพื่อให้ทุกท่าน
ได้สนุกสนานไปกับการเล่นหิมะท่ามกลางขุนเขาทีป่ กคลุมด้วยหิมะแสนนุ่ม เพลิดเพลิน
กับกิจกรรมกลางแจ้งต่างๆ เช่น Snow Mobile Snow Rafting และ Snow Sled

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปน
ุ่ )
เดิน ทางสู่ เมืองโซอุนเคี ยว ให้ท่ า นชมเทศกาล Sounkyo Hyobaku Matsuri หรือ
Sounkyo Ice Waterfall Festival ซึ่งจัดบนพื้นที่ 1 หมื่นตารางเมตร ริมแม่น้ า อิชกิ าริ
ในช่ ว งฤดู ห นาว ปลายเดือ นมกราคม-มีน าคม ภายในงานจะประดับ ประดาด้ ว ย
ประติมากรรมน้าแข็งและหิมะรูปทรงต่างๆ กลางคืนก็จะมีแสงไฟสีต่างๆ ส่องสว่างอย่าง
สวยงาม เช่น ต้นคริส ต์มาส, บ้านอิกลูของชาวเอสกิโม, ถ้าน้ าแข็งที่มห
ี ินงอกหินย้อ ย
คล้ายของจริง

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั SOUNKYO TAISETSU HOTEL หรือเทียบเท่า
www.hotel-taisetsu.com
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
**ให้ท่านเต็มอิ่ มกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปุ่นและบุฟเฟ่ ต์ขาปู**
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** หลังรับประทานอาหารค่าขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ป
ี ุ่ น หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่าการอาบน้าแร่นน
ั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่สาม

โซ อุ น เคี ย ว – อ ะบ าชิ ริ – ล่ อ ง เรื อ ตั ด น้ า แ ข็ ง (ICE BREAKER) –
พิ พิธภัณฑ์เรือนจา อะบาชิ ริ – มอมเบตสึ – ออนเซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งอะบาชิ ริ ให้ ทุ ก ท่ า น
ล่อ งเรือ ตัด น้ าแข็ง ซึ่งขณะที่เรือ ก าลัง ล่อ งอยู่
เรือ ก็จ ะท าหน้าที่ตัด น้ าแข็งที่ลอยเกาะอยู่เหนือ
ผิวน้ าไปด้วย ซึ่งท่ านจะได้สมั ผัส บรรยากาศอัน
หนาวเย็นท่ ามกลางท้องทะเล ที่เต็ม ไปด้วยธาร
น้าแข็งและสัตว์ต่างๆ เช่น นกนางนวล, แมวน้ า,
นกอินทรีทะเล ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( เซ็ทอาหารญี่ปน
ุ่ )
เข้า ชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ เ รื อ นจ า อะบาชิ ริ ซึ่ ง ที่ แ ห่ ง นี้ ส ร้า งขึ้น ในยุ ค 1890 และเคยมี
ภาพยนตร์เกีย่ วกับยากูซ่ามาถ่ายทาจนมีช่อื เสียงระดับประเทศ ภายหลังอาคารเรือนจา
ได้ถูกปรับปรุงให้กลายเป็ นพิพธิ ภัณฑ์เรือนจา เปิ ดให้ประชาชนได้เข้าชมโดยจัดแสดง
กลางแจ้ง ตัง้ อยู่บริเวณฐานภูเขาเท็นโท โดยแสดงถึงชีวติ ประจาวันของนักโทษ (รูปปั ้น
นักโทษในสถานทีต่ ่างๆ) ห้องอาบน้า ห้องลงโทษ และศาล นิทรรศการจะจัดตามอาคาร
ต่างๆ กว่า 12 อาคาร ซึง่ ยังคงเป็ นโครงสร้างอาคารเรือนจาแบบเก่า
สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ เมืองมอมเบตสึ

เที่ยง
บ่าย

คา่

นาท่านเข้าสู่ที่พกั MOMBETSU PRINCE HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.mombetsu-prince.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ( เซ็ทปูซูไว สไตล์ญี่ปน
ุ่ )
** หลังรับประทานอาหารค่าขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ป
ี ุ่ น หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่าการอาบน้าแร่นน
ั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **
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วันที่สี่

เช้า

เที่ยง
บ่าย

มอมเบตสึ – พิ พิธภัณฑ์ทะเลน้าแข็งโอค็อตสค์ –อาซาฮิ คาว่า – หมู่บ้าน
ราเมน – สวนสัต ว์ อ าซาฮิ ยาม่ า – งานเทศกาลหิ มะอาซาฮิ คาว่ า –
ออนเซ็น
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้าชม พิ พิธภัณ ฑ์วิทยาศาสตร์ทะเลน้าแข็งโอค็อตสค์ ให้ท่านได้สมั ผัสกับ
ห้ อ งอั น ห นาวเห น็ บ ที่ อุ ณ หภู ม ิ –20 มี เ ค รื่ อ ง
ASTRO VISION ซึ่ ง เป็ นเครื่อ งฉายภาพขนาด
ใหญ่ ภายในอาคารที่ม ีลัก ษณะเป็ น โดมวงกลม
สามารถมองเห็นโดยรอบแบบ 360 องศา และยังมี
ห้อ งชมทะเลน้ า แข็ง ห้อ งแสดงนิ ท รรศการ ห้อ ง
เล่นทะเลน้าแข็งรวมไปถึงห้องชมวิวอีกด้วย
สมควรแก่เวลาเดิน ทางสู่ เมื อ งอาซาฮิ ค าว่ า เพื่อ
เที่ยวชม หมู่บ้านราเมน ซึ่งเป็ นที่รวมร้านราเมนชื่อ
ดังของเมืองจานวน 8 ร้านไว้ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ซึ่ง
ด าเนิ น กิจ การตัง้ แต่ ห ลัง สงครามโลกครัง้ ที่ 2 เพื่ อ
เผยแพร่อาหารทีเ่ ป็ นความภาคภูมใิ จของเมืองอาซาฮิ
คาว่า ให้เป็ นที่รจู้ กั ในวงกว้างในบริเวณหมู่บ้านยังมีศูนย์การค้าและศาลเจ้ าเพื่อให้คู่รกั
มาขอพร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ หมู่บ้านราเมน ( คืนเงินสดท่านละ 1,000 เยน )
นาท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า เป็ นสวนสัตว์ท่มี ชี ่อื เสียงของเมืองอาซาฮิค าว่า
ซึง่ ทางสวนสัตว์อนุ ญาตให้เข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจากหลากหลายมุมมอง เป็ น
เอกลักษณ์ทไ่ี ม่เหมือนสวนสัตว์แห่งอื่นๆ ไฮไลท์ ได้แก่ อุโมงค์แก้วผ่านสระว่ายน้ าของ
เหล่ า เพนกวิน และโดมแก้วขนาดเล็ก ที่อ ยู่ ต รงกลางของโซนหมีข วั ้ โลกและหมาป่ า
นอกจากนี้ ส วนสัตว์แห่งนี้ยงั เป็ น สวนสัตว์แห่งแรกที่ม ีก ารจัด ให้นกเพนกวิน ออกเดิน
ในช่วงฤดูหนาว ( ขึน้ อยู่กบั รอบเวลาของแต่ละวันและสภาพอากาศ )

จากนัน้ นาท่านชมงาน เทศกาลหิ มะอาซาฮิ คาว่า เป็ นงานเทศกาลที่มมี ายาวนานกว่า
50 ปี โดยภายในงานจะได้ชมผลงานที่จ ดั แต่งด้วยรูปปั ้น หิม ะขนาดต่างๆ รวมไปถึง
กิจกรรมต่าง ๆ

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ART HOTEL ASAHIKAWA หรือเทียบเท่า
http://www.art-asahikawa.com/
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
** ให้ท่านได้อิ่มหนาสาราญกับบุฟเฟ่ ต์อาหารนานาชนิ ดสไตล์ญี่ปุ่น **

** หลังรับประทานอาหารค่าขอเชิญท่านสัมผัสกับการแช่น้ าแร่สไตล์ญ่ป
ี ุ่ น หรือที่เรียก
กันว่า การอาบออนเซ็น ให้ท่านได้ผ่อนคลายความเมื่อยล้าจากการเดินทาง และชาว
ญี่ปนุ่ ยังเชื่อกันว่าการอาบน้าแร่นน
ั ้ จะทาให้ผวิ พรรณมีสุขภาพดีอกี ด้วย **

วันที่ห้า

อาซาฮิ คาว่า – ซัปโปโร – มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต – ช้อปปิ้ งย่านทานุกิ – เข้าชม
เทศกาล Sapporo Snow Festival 2020

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดิ น ท างสู่ เมื องซั ป โป โร เป็ น เมื อ งห ลวงขอ ง
ภู ม ิภ าคฮอกไกโด มีพ้ืน ที่ข นาดใหญ่ เป็ น อัน ดับ 5
ของญี่ปนุ่ และมีช่อื เสียงระดับโลกในปี 1972 คือ ช่วง
จัดแข่งขัน กีฬาโอลิม ปิ กเกมส์ฤดูห นาวที่นี่ และเป็ น
เมือ งที่รู้จ กั กัน ดีในการจัดเทศกาลหิม ะ ราเมน และ
เบียร์ นาท่านเยือน มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต เป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่ใหญ่ท่สี ุดแห่งหนึ่งในญี่ปุ่นที่
รวบรวมของแบรนด์เนมชัน้ นาราคาพิเศษ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการเลือกซื้ อสินค้า
ชื่อดังมากมาย อาทิ Nike, Gaps, Adidas, MK, Elle, Prada, G2000 เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างซีฟ้ ด
ู )
*** ให้ทุกท่านได้เต็มอิม่ กับขาปูยกั ษ์ 3 ชนิดแบบสดๆ ใหม่ๆ ซาชิม ิ ซูชิ เท็มปุระ พร้อม
อาหารทะเลปิ้ งย่าง รวมไปถึง เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว และเครื่องดื่มซอฟท์ดริงค์ ***

เที่ยง

บ่าย

อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัยที่ ย่านทานุกิ ท่านจะได้เลือกซื้อสินค้ามากมาย อาทิ
เช่ น เครื่อ งใช้ไ ฟฟ้ า นาฬิ ก า เกมส์ กล้อ งถ่ า ยรู ป
ของฝาก ของที่ ร ะลึก เสื้อ ผ้ า สิน ค้ า แบรนด์ เนม
เครื่องสาอางค์เป็ นต้น
จากนั น้ อิส ระให้ ท่ า นชมเทศกาล Sapporo Snow
Festival 2020 เป็ นงานเทศกาลฤดูหนาวสุดยิง่ ใหญ่
ประจ าปี ของฮอกไกโด ที่ จ ัด ขึ้น ในช่ ว งต้ น เดือ น
กุมภาพันธ์ของทุกปี เป็ นงานเทศกาลทีไ่ ด้รบั ความสนใจจากผู้คนทัง้ ในและต่างประเทศ
เป็ นจานวนมาก สามารถชมประติมากรรมน้ าแข็ง ประติมากรรมหิมะขนาดน้อยใหญ่ได้
แต่ละปี จะมีนักท่องเทีย่ วเข้าชมงานมากถึง 2 ล้านคน
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คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร ( บุฟเฟ่ ต์ชาบู ชาบู สไตล์ญี่ปน
ุ่ )
นาท่านเข้าสู่ที่พกั SAPPORO EXCEL TOKYU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/

วันที่หก

ชิ โตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
น าท่ า นเดิน ทางสู่ สนามบิ น ชิ โตเซ่ เพื่อ ตรวจเช็ค เอกสารการเดิน ทางและสัม ภาระ
เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 671
เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

10.00 น.
15.50 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง:

กุมภาพันธ์ 05 – 10

อัตราค่าบริ การท่านละ
ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2-3 ท่าน
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ มีเตียง
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักรวมผู้ใหญ่ ไม่มีเตียง
พักห้องเดี่ยว เพิ่ มอีกท่านละ

ราคารวมตั ๋ว
60,900.54,900.48,900.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
40,900.36,900.32,900.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงือ่ นไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
-

การเดิน ทางในแต่ละครัง้ ต้อ งมีจ านวนผู้ร่วมเดินทางตัง้ แต่ 10 ท่านขึ้น ไป บริษัท ขอสงวน
สิท ธิ ์ในการเลื่อ น หรือ ยกเลิก การเดิน ทางหากคณะทัวร์ม ีผู้เดิน ทางต่ า กว่า 10 ท่ า น โดย
จะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
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-
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โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวัน เดิน ทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ปุ่น
ราคาตั ๋วเครื่องบินและโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
เนื่อ งจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่เป็ น เตีย งคู่แยก (TWN) ลูก ค้าที่ต้อ งการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่า ย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมและต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะ ถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
บริษัท ฯไม่ รบั ผิด ชอบต่อ การถู ก ปฏิเสธหรือ ห้า มออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดิน ทางได้เนื่ อ งจากผู้เดิน ทางอาจมีส ิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดิน ทางไม่
ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ , การประท้วง, การก่ อ จลาจล, ความล่ า ช้า การเลื่อ นหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
-

-

ค่าตั ๋วเครื่อ งบิน ไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดิน ทางไป-กลับพร้อ มกรุ๊ปเท่ านัน้ ) สายการบิน
และ เส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าภาษีส นามบิน และภาษีน้ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ ในภายหลัง ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง
ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท
่ ่องเทีย่ วต่างๆตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
ค่าโรงแรมทีพ
่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่านเท่านัน้

-

ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลอัน

-

-

เนื่องมาจากอุบตั เิ หตุ วงเงินท่านละ 500,000 บาท ของบริษท
ั ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์ จากัด
หัวหน้าทัวร์ผู้ม ีประสบการณ์น าเที่ย วคอยดูแลอานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋ า ท่านละ 1 ใบ
บริการน้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
-

ค่าทาหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหาร
ทีส่ ั ่งเพิม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษท
ั ฯจัดให้ เป็ นต้น
ค่าน้าหนักกระเป๋ าเดินทางในกรณีน้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินกาหนดคือ 30 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสาหรับคนต่างด้าว
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-

ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบริษัท ฯขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็ นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
-

-

-

-

-

-

-

-

-

ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชาระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นั ่งของกรุ๊ป เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าหนด ซึง่ ทางบริษท
ั ฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง
ได้
และในกรณี ลูก ค้า ยกเลิก การเดิน ทาง แต่ท างบริษัท ฯได้ด าเนิ น การออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผู้
เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่
บริษท
ั ฯว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
กรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชัน้ ที่นั ่งจากชัน้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดยใช้
คะแนนจากบัตรสะสมไมล์ จะดาเนินได้ภายหลังจากออกตั ๋วกรุ๊ปแล้วเท่านัน้ โดยผู้โดยสาร
ต้องดาเนินการทุกขัน้ ตอนด้วยตัวท่านเอง
ในกรณี ท่อี อกตั ๋วเครื่อ งบิน ไปแล้วลูก ค้าไม่ ส ามารถเดิน ทางได้ และต้อ งการเปลี่ ย นตัวผู้
เดินทางในกรณีน้ีทางบริษัทฯจะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลีย่ นชื่อผู้โดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
สายการบิน ไทยสามารถสารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
ตามเงื่อนไขของสายการบิน ลูกค้าทีป่ ระสงค์นัง่ ตรงนี้สามารถแจ้งหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ณ
วันเดินทางได้
สายการบิน ไทยก าหนดให้น้ าหนัก กระเป๋ าเดิน ทางไม่เกิน 30 ก.ก. ส่ วนกระเป๋ าใบเล็ก ที่
สามารถนาขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องน้าหนักและจานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ตั ๋วโดยสารเป็ นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50% ส่วนสายการบินอื่นๆในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการบิน
นัน้ ๆกับการบินไทย ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดิน ทางด้ว ยสายการบิน ภายในประเทศ หรือ สายการบิน อื่น
น้าหนักกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่าหรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกาหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึง่ ผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ท่ท
ี างบริษัทฯส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไปและขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)
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เลขทีบ่ ัญชีสำหรับชำระค่าบริการ
ชื่อบัญชี : บริษัท มัชรูมทราเวล จำกัด
ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) , สาขาย่อย : เซ็นทรัลบางนา 2
เลขที่บัญชี : 664-2-23781-9 (ออมทรัพย์)

สอบถามข้อมูลเพิม่ เติม
จองทัวร์ตดิ ต่อ แผนกทัวร์บริษทั มัชรูมทราเวล จำกัด
02 105 6234
@mushroomtravel
tour@mushroomtravel.com
www.mushroomtravel.com

สอบถาม/จองทาง Line

@mushroomtravel

