วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

19.30 น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภู มิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์ เตอร์ C สายการบิ นไทย เจ้าหน้าทีบ่ ริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร
และสัมภาระในการเดินทาง
ออกเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร ประเทศญี่ปนุ่ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 670

23.45 น.

วันที่สอง

สนามบินชิโตเซ่ – โนโบริเบทสึ – แซลม่ อนอควาเรี่ยม – นิกเซ่ มารีน
พาร์ค – จิโกกุดานิ ถนนสายออนเซ็น – ออนเซ็น

08.30 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขันตอนการตรวจคนเข้
้
าเมือง
และศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นําทุกท่านเดินทางสู่ แซลม่อนอควาเรี่ยม ทีต่ งั ้ อยู่รมิ แม่น้ํ า
ชิโตเซ่ นอกจากจะกว้างใหญ่ และมีชวี ติ ชีวา ก็ยงั มีกจิ กรรมการเรียนรู้เชิงสารคดีผ่าน
จอมอนิเตอร์อธิบายชีวเิ ชิงนิเวศน์อนั น่าพิศวงของปลาแซลม่อน และพลาดไม่ได้กบั การ
ชมวิถชี วี ติ ของปลาแซลม่อนอย่างใกล้ชดิ จากกําแพงกระจกใต้น้ํ าของแม่น้ํ าชิโตเซ่ท่หี า
ชมได้ยาก ท่านจะได้ชมวงจรชีวติ ของปลาแซลม่อนตัง้ แต่เป็นไข่จนถึงโตเต็มวัย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ นิ กเซ่ ม ารีน พาร์ค เพื่อ เข้า ชมพิพิธ ภัณ ฑ์ส ัต ว์น้ํ า พบกับ ขบวน
พาเหรดนกเพนกวิน ที่น่ ารัก อย่ า งใกล้ช ิด พร้อ มชมโชว์แ มวนํ้ า และโชว์ป ลาโลมา
นอกเหนือจากนัน้ ท่านยังจะได้รบั ความเพลิดเพลินจากปลาซาร์ดนี นับหมื่นตัวที่ว่ายวน
อยู่ในแท็งก์กระจกโดยความสวยงามอยู่ตรงที่สเี งินเลื่อมของปลาตัดกับนํ้ าสีน้ํ าเงิน ซึ่ง
การว่ายไปในทิศทางเดียวกันอย่างพร้อมเพรียงนัน้ หาดูได้ยากในอควาเรียมทัวไป
่
โดยเฉพาะโชว์การให้อาหารปลา ซึ่งเป็ นกิจกรรมที่ท่า นไม่เคยสัมผัสมาก่อนแน่ นอน
ท่ า นจะได้เ ข้า อุ โ มงค์ ใ ต้ น้ํ า เพื่อ ดู ป ลาฉลาม และสัต ว์ท ะเลอนุ ร ัก ษ์ ท่ีห ายาก เช่ น
ปลาหมึกยักษ์, เต่าทะเล, ม้านํ้า และอื่นๆ อีกมากมายนําท่านเดินทางสู่ จิ โกกุดานิ ซึ่ง
มีความหมายว่าหุบผานรก หุบผานรกแห่งนี้เกิดจากเขาไฟซึ่งยังไม่ดบั จึงก่อให้ เกิด
นํ้าพุรอ้ น และบ่อโคลนเดือดตามธรรมชาติ อุดมไปด้วยแร่กํามะถันซึ่งเกิดจากความร้อน

คา่

ใต้พภิ พ บริเวณด้านบนของผิวดินจะมีแร่กํามะถันสีเหลืองเป็ นจํานวนมาก ท่านจะเห็น
ควันทีเ่ กิดจากความร้อนพวยพุ่งขึน้ มาจากใต้ดนิ ตลอดเวลา
จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองฮาโกดาเตะ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั NOBORIBETSU MAHOROBA HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.h-mahoroba.jp/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---*** หลังจากรับประทานอาหารแล้วให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศความเป็นญี่ปนุ่ แท้ๆ โดย
การแต่งชุดยูกาตะเดินเล่นบนถนนสายออนเซ็น อิสระให้ท่ านเลือกซื้อฝากของที่ระลึก
และทีพ่ ลาดไม่ได้กบั การชมศาลเจ้า King Enma Shrine ราชาแห่งนรก (King of Hell)
ทีม่ กี ารเปลีย่ นหน้าให้ชมเป็นรอบเวลา

วันที่สาม

ฮาโกดาเตะ – หอคอยโกะเรียวคะคุ – โมโตมาชิ – โกดังอิฐแดง – จุดชม
วิวยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่ กระเช้ าไฟฟ้ า) – ถนนสายออนเซ็น – ออน
เซ็น

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ หอคอย โกะเรียวคะคุ (ชมป้ อม
โกะเรีย วคะคุ) เป็ น ป้ อ มปราการแบบตะวัน ตกที่
สร้างเสร็จเมื่อ 150 ปี มาแล้ว หอคอยโกเรียวคะคุ ที่
มีความสูง 107 เมตร ซึ่งอยู่ตดิ กับตัวป้อม คูป้อ ม
รายล้อมไปด้วยต้นซากุร ะกว่า 1,600 ต้น ทํ าให้
ในช่ ว งฤดู ใ บไม้ ผ ลิเ ป็ น จุ ด ชมซากุ ร ะลํ า ดับ ต้ น ๆ

เที่ยง
บ่าย

คา่

ของฮอกไกโด ในฤดูรอ้ นคูป้อม รายล้อมไปด้วยความเขียวชอุ่ม ซึ่งเปลีย่ นเป็นสีสนั เจิดจ้า
จากใบไม้สีแดงสดในฤดูใบไม้ร่ วง ก่อ นจะถูก ปกคลุม ด้วยหิมะ ในฤดู หนาว เกิด เป็ น
ทิวทัศน์ทง่ี ดงามเกินบรรยายในทุกๆ ฤดูกาล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นําท่านเดินทางสู่ โมโตะมาชิ ทีน่ ้มี ที วิ ทัศน์ทส่ี วยงามไม่เหมือนใคร ด้วยลักษณะถนนที่
เป็ นเนินทําให้สามารถมองเห็นทิวทัศน์ ของท่าเรือ และสถาปตั ยกรรมตะวันตก เช่น
โบสถ์ต่างชาติ และอาคารกงสุลเก่าแก่ได้อย่างชัดเจน จากนัน้ นํ าท่านชม โกดังอิ ฐแดง
(Red Brick Warehouse) สร้างตามแบบตะวันตกด้วยอิฐแดง แต่เดิมที่ แห่งนี้เป็นโกดัง
ของพ่อค้าผูม้ งคั
ั ่ งที
่ ส่ ร้างเอาไว้เก็บสินค้าจากท่าเรือฮาโกดาเตะ แต่ปจั จุบนั โกดังจํานวน
5 หลัง ถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นร้านค้าของที่ระลึก , ร้านอาหาร, โรงเบียร์ และอื่น ๆ
จากนัน้ นํ าท่านไปยัง จุดชมวิ วยอดเขาฮาโกดาเตะ (นัง่ กระเช้าไฟฟ้ า) ภูเขาที่สูง
334 เมตร วิวจากยอดเขาฮาโกดาเตะทีม่ องกลับลงมายังท่าเรือ และตัวเมืองที่โอบล้อม
ด้ว ยทะเลทัง้ สองข้า งในยามคํ่ า คืนนัน้ นับ ว่า สวยงามแปลกตา และว่า กัน ว่ าเป็ น วิว
กลางคืนทีส่ วยงามทีส่ ุด 1 ใน 3 ของญี่ปนุ่ เลย
หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศทีล่ มแรง ฝนตกหนัก
เนื่ อ งจากไม่ ป ลอดภัย ของนัก ท่ อ งเที่ย ว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิท ธ์ใ นการคืน เงิน
ค่าบริการ

นาท่านเข้าสู่ที่พกั HEISEIKAN KAIYOTEL HOTEL หรือเทียบเท่า
http://www.kaiyo-tei.com/
รับประทานอาหารคา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ----

วันที่สี่

ฮาโกดาเตะ – ตลาดเช้าฮาโกดาเตะ –ฟาร์มหมีโนโบริเบทสึ – โอตารุ –
คลองโอตารุ – นาฬิกาไอน้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ตลาดเช้ า ฮาโกดาเตะ เป็ น ตลาดเช้า ที่เ ปิ ด ตัง้ แต่ ตีห้า ถึง เที่ย ง
ในตลาดจําหน่ายอาหารทะเลสด เช่น ปู, ไข่ปลาแซลม่อน และหอยเม่น พร้อมทัง้ ผลไม้
จากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ ฟาร์มหมีโนโบริ เบทสึ ชมหมีสายพันธุ์พ้นื เมืองฮอกไกโด
มีหมีสนี ้ําตาลหรือหมีดํามากกว่า 100 ตัว โดยเฉพาะหมีสนี ้ําตาลทีห่ าได้ยากในปจั จุบนั
ที่พบได้ท่เี กาะฮอกไกโด, เกาะซาคาริน และหมู่เกาะคูรินเท่า นั น้ พบกับกิจ กรรมที่
น่ าสนใจต่างๆ เช่น โชว์หมีโล้ชงิ ช้า ให้อาหารหมีอย่างใกล้ช ิดโดยมีเพียงกระจกกัน้
และหมีตวั ใหญ่ท่คี อยโบกไม้โบกมือเรียกร้องความสนใจ และร่วมสนุ กกับการทายผล
การแข่งวิง่ เป็ด

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ นํ าท่านชม คลองโอตารุ ที่มคี วามยาว 1,140 เมตร
และเชือ่ มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ปี ค.ศ. 1920 ยุคอุตสาหกรรมการ
ขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัว
เมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่ง เป็นจุดถ่ายรูปที่เป็ น
ไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย จากนัน้ พาท่านถ่ายรูปเป็นทีร่ ะลึกกับ
นาฬิ กาไอน้ าโบราณ ที่เหลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้จะพ่นไอนํ้ า
ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที นําท่านสู่ พิ พิธภัณฑ์กล่องดนตรี อาคาร
เก่ า แก่ ส องชัน้ ที่ภ ายนอกถู ก สร้ า งขึ้น จากอิฐ แดงแต่ โ ครงสร้ า งภายในทํ า จากไม้
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 ป จั จุบนั นับเป็ นมรดกทางสถาปตั ยกรรมที่
เก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุ รกั ษ์ให้เป็ นสมบัติของชาติ สําหรับท่านใดสนใจที่จะทํา
กล่องดนตรีทม่ี อี นั เดียวในโลกด้วยฝีมอื ของท่านเอง ท่านสามารถเลือกกล่องเพลง และ
ตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อทีท่ ่านจะได้เก็บความประทับใจใส่
ลงในกล่องดนตรีและเป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://grandparkotaru.com/

วันที่ห้า

โอตารุ – หมู่บา้ นช็อกโกแลต อิชิยะ (ด้านนอก) – ศาลเจ้าฮอกไกโด –
ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า – หอนาฬิกา (ผ่านชม) – ย่านทานุกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านช็อกโกแลต อิ ชิยะ แหล่งผลิตช็อกโกแลตที่มชี ่อื เสียงของ
ญี่ปนุ่ ทีน่ ่ดี ูคลาสสิค และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว โดยช็อกโกแลตที่ขน้ึ ชื่อที่สุดของที่น่ีคอื
Shiroi Koibito ซึ่งมีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อ
กลับไปให้ คนทีท่ ่านรักเป็นของฝากติดไม้ตดิ มือกลับบ้าน จากนัน้ นํ าทุกท่านเดินทางสู่
ศาลเจ้าฮอกไกโด เป็นศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะมะรุยะมะ เดิมชื่อ
ศาลเจ้าซัปโปโร เพื่อให้สมกับความยิง่ ใหญ่ ของเกาะเมืองฮอกไกโดคอยปกปกั ษ์รกั ษา
ให้ช นชาวเกาะฮอกไกโดมีค วามสงบสุ ข ถึง แม้ ไ ม่ ไ ด้มี
ประวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี แต่ท่นี ่ีก็เป็ นที่
สําหรับให้คนในท้องถิน่ ได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิ ์สิทธิที์ ่สงิ สถิต
อยู่เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
พิ เศษ! ! ให้ ท่านได้เต็มอิ่ มกับ บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างอาหารทะเลสดใหม่ของฮอกไกโด
อาทิ ปูยกั ษ์ 3 ชนิ ดกุ้ง หอยเชลล์ ปลา ซูชิ เท็มปุระ เนื้ อหมู ไก่ วัว และเครื่องดื่ม
ซอฟดริ้ง
นํ าท่านชม ทาเนี ยบรัฐบาลเก่า (ด้ านนอก) เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อคอเมริกาที่
สร้างด้วยอิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทําเนียบรัฐบาลแห่งรัฐแมสซาซู
เซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทําการรัฐบาลฮ
อกไกโดตัง้ แต่ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนทีจ่ ะย้ายไปทีท่ ําการ

เที่ยง

บ่าย

หลังใหม่เป็ นอาคารสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ ในปจั จุบนั อาคารเก่า
ยังคงงดงามอยู่ และได้รบั การบูรณะซ่อมแซมใหม่หลังจากถูกไฟไหม้เมื่อปี ค.ศ.1911
และผ่านชม หอนาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของซัปโป
โรอีก แห่ ง หนึ่ ง สร้า งตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1878 อาคารแรกเริ่ม เดิม ทีใ ช้เ ป็ น ที่ฝึ ก งานของ
วิทยาลัยการเกษตรฮอกไกโด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็ นมหาวิทยาลัยฮอกไกโด ในปจั จุบนั
สร้างหอนาฬิกา และมีระฆังตีบอกเวลามาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1881 ด้วยความเก่าแก่อยู่คู่กบั
เมืองซัป โปโรมานาน จึง ได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดก ทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
อีกแห่ง หนึ่ง ของชาติ หลัง จากนัน้ อิส ระให้ท่ านช้อปปิ้ ง ย่ านทานุ กิ เป็ น ย่านการค้า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของเมือง โดยมีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 7 บล็อก จะเป็น
แหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน, เครื่องดนตรี, วิดโี อ, โรงภาพยนตร์ และ
ร้านอาหาร ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น เนื่องจากมีเกมเซ็นเตอร์ และตู้หนีบ
ตุ๊กตามากมาย นอกจากนัน้ ที่น้ียงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุ กขิ นาดใหญ่
อีกทัง้ ยังมีศาลเจ้าทานุ กเิ ก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1973

คา่

รับประทานอาหารคา่ อิ สระตามอัธยาศัย
ท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการพักห้องแบบเตียงใหญ่ นอน 2 คน (DBL)
จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ 2,500 บาท ต่อห้อง/ต่อคืน และห้องมีจํานวนจํากัด***

วันที่หก

ซัปโปโร – สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ได้เวลาอันสมควรเดินทางสู่ สนามบิ นชิ โตเซ่ เพื่อเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิ นไทย เทีย่ วบินที่ TG 671
เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

10.30 น.
15.30 น.

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง :

กันยายน

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

05 – 10

ราคารวมตั ๋ว
54,900.49,500.43,500.10,500.-

ราคาไม่รวมตั ๋ว
38,900.34,900.31,500.10,500.-

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทาการจองทัวร์และชาระค่ามัดจา
- การเดิน ทางในแต่ ล ะครัง้ ต้อ งมีจํ า นวนผู้ร่ว มเดิน ทางตัง้ แต่ 10 ท่ า นขึ้น ไป บริษัท ฯขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี เู้ ดินทางตํ่ากว่า 10 ท่าน
์
โดยจะแจ้งให้ผเู้ ดินทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วัน ก่อนการเดินทาง
- โรงแรม อาหาร ยานพาหนะ การบริการ ทุกวันเดินทางมีมาตรฐานเดียวกัน แต่ราคาทัวร์
อาจจะแตกต่างกันเนื่องจาก ตรงกับวันหยุดยาว เทศกาลต่างๆทัง้ ของไทยและประเทศญี่ป่นุ
ราคาตั ๋วเครื่องบิน และโรงแรมจะสูงกว่าปกติ
- เนื่องจากโรงแรมที่พ กั ในประเทศญี่ปุ่นส่วนใหญ่ เป็ นเตียงคู่แยก (TWN) ลูกค้าที่ต้องการ
ห้องพักแบบเตียงเดียวพักคู่ (DBL) บางโรงแรมมีโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย แต่บางโรงแรม
ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม และต้องรีเควสเข้าไป (ติดต่อสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนการเดินทาง
ทุกครัง้ )
- เมื่อท่านเดินทางไปกับคณะแล้ว งดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่งหรือไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการคืนไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
- บริษัทฯ ไม่รบั ผิดชอบต่ อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า
ประเทศของผู้เดินทางได้เ นื่ องจากผู้เ ดิน ทางอาจมีสิ่งผิด กฎหมาย เอกสารเดินทางไม่

ถูก ต้อ ง, ภัย ธรรมชาติ, การประท้ว ง, การก่ อจลาจล, ความล่ าช้าการเลื่อนหรือ ยกเลิก
เทีย่ วบิน และอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความประมาทของนักท่ องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และเส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง
- ค่าพาหนะรับ-ส่ง และค่าเข้าชมสถานทีท่ ่องเทีย่ วต่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าโรงแรมทีพ่ กั ตามระบุในรายการหรือเทียบเท่า ห้องพักห้องละ 2-3 ท่าน เท่านัน้
- ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล
อันเนื่อ งมาจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน ท่านละ 500,000 บาท ของบริษัท ประกันภัยไทยวิวฒ
ั น์
จํากัด
- หัวหน้าทัวร์ผมู้ ปี ระสบการณ์นําเที่ยวคอยดูแลอํานวยความสะดวก ตลอดการเดินทางไป
กลับพร้อมลูกค้า 1 ท่าน
- สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ
- บริการนํ้าดื่มบนรถบัสวันละ 1 ขวด

อัตรานี้ ไม่รวม
- ค่าทําหนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่
สังเพิ
่ ม่ เติมนอกเหนือจากทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ เป็นต้น
- ค่านํ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ําหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนดคือ 20 กิโลกรัมต่อ
ท่าน
- ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าสําหรับคนต่างด้าว
- ค่าธรรมเนียมใดๆ จากสายการบิน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเรี
ยกเก็บจากท่านตาม
์
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุ๊ป เป็ น ไปโดยสายการบินเป็ นผู้กํ าหนด ซึ่ง ทางบริษัทฯ ไม่ ส ามารถเขาไป
แทรกแซงได้
- ในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบริษทั ฯ ได้ดําเนินการออกตั ๋วไปแล้วนัน้ ผูเ้ ดินทาง
ต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่บริษทั ฯ
ว่าสามารถคืนค่าโดยสารได้หรือไม่
- ในกรณีท่านมีความประสงค์ตอ้ งการเปลีย่ นระดับชันที
้ น่ งจากชั
ั่
น้ ประหยัดเป็ นชัน้ ธุรกิจ โดย
ใช้ค ะแนนจากบัต รสะสมไมล์ จะดํ า เนิ น ได้ภ ายหลัง จากออกตั ๋วกรุ๊ ป แล้ว เท่ า นัน้ โดย
ผูโ้ ดยสารต้องดําเนินการ ทุกขันตอนด้
้
วยตัวท่านเอง
- ในกรณีท่อี อกตั ๋วเครื่องบินไปแล้วลู กค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัว ผู้
เดินทางในกรณีน้ที างบริษทั ฯ จะเช็คกับทางสายการบินก่อนว่าสามารถเปลี่ยนชื่อผูโ้ ดยสาร
ท่านอื่นแทนได้หรือไม่ กรณีถา้ สามารถเปลีย่ นได้จะมีคา่ ใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงในการเปลีย่ นตั ๋ว
ลูกค้าจะต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายตรงนี้เองทัง้ หมด
- ทางสายการบินไม่รบั จองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ท่นี ัง่ ตรงนี้ ทางลูกค้าต้อง
ชีแ้ จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินด้วยตัวท่านเองในวันเดินทางทีส่ นามบิน
- สายการบินไทยกําหนดให้น้ํ าหนักกระเป๋าเดินทางไม่เกิน 20 กก. ส่วนกระเป๋าใบเล็ก ที่
สามารถนํ าขึน้ เครื่องได้อยู่ใ นความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูง ไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น
ต้องตรวจสอบเรื่องนํ้าหนัก และจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆ กับ การบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน
- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง

- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้)

