วันแรก

กรุงเทพฯ – สนามบินชิโตเซ่

18.30 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

สนามบิ น ชิ โตเซ่ – อะซาฮิ คาว่ า – หมู่ บ้ า นราเมน – สวนสั ต ว์
อาซาฮิยาม่า – พิพิธภัณฑ์นํ้าแข็ง – ออนเซ็น

08.35 น.

เดินทางถึง สนามบิ นชิ โตเซ่ เมืองซัปโปโร หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากร
นํ าท่านเดินทางสู่ เมืองฮาซาฮิ คาว่า เพื่อนํ าท่านเข้าสู่ หมู่บ้านราเมน ซึ่งถือกําเนิด
ขึน้ ในปี ค.ศ. 1996 โดยรวบรวม 8 ร้านราเมนชือ่ ดังของเมืองอาซาฮิคาว่า มาอยู่รวมกัน
ในที่เดีย ว และยังมีห้องเล็กๆ ที่จดั แสดงประวัติค วามเป็ น มาของหมู่บ้านแห่งนี้ ให้
สําหรับผูท้ ส่ี นใจ
รับประทานอาหารกลางวัน อิ สระตามอัธยาศัย ณ หมู่บ้านราเมน
(แจกคูปอง 1,000 เยน)
นํ าท่านเข้าชม สวนสัตว์อาซาฮิ ยาม่า สวนสัตว์ช่อื ดังติดอับดับต้นๆ ของญี่ปุ่นสวน
สัตว์น้ีตงั ้ อยู่ท่เี มือง อาซาฮิ คาว่า เกาะฮอกไกโด จัดแสดงสัตว์ในมุมมองแปลกใหม่
ไม่ เ หมือ นใครสํ า หรับไฮไลท์ท่ีมีช่อื เสีย งของสวนสัตว์น้ี คือ การแสดงพาเหรดนก
เพนกวิน ตู้ชมสระนํ้ าหมีขาวขัว้ โลกเหนือ มีจุดให้ท่านเข้าไปชมสัตว์ได้อย่างใกล้ชดิ
จากนัน้ นํ าท่านไปยัง พิ พิธภัณฑ์นํ้าแข็ง (Ice Pavillion) สถานที่จดั แสดงงานศิลปะ
ั ้ ๊กตาหิมะและการแกะสลักหิมะโดยผลงานเหล่านี้เป็น
จากหิมะ ชืน่ ชมกับผลงานการปนตุ
ผลงานของเหล่า บรรดาศิลปิ น ที่มีช่อื เสีย ง ภายในถํ้ า ยัง มีค วามสวยงามของหิม ะที่
เหมือนกับอยู่ในถํ้าหินงอกหินย้อย ให้ท่านได้สมั ผัสความหนาวเย็นกับอุณหภูมิ -41
องศาเซลเซียส และพบกับความน่ารักของนางฟ้าทะเลคลีโอเน่ (Sea Angle)

เที่ยง
บ่าย

คํา่

นําท่านเข้าสู่ที่พกั TAISETSU SOUNKYO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotel-taisetsu.com/
รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม ---- บุฟเฟ่ตข์ าปูยกั ษ์
---- พักผ่อนกับสปารีสอร์ทแบบญี่ปนุ่ แท้ๆ ให้ท่านได้อาบนํ้ าแร่ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่า ออนเซ็น (Onsen) เพื่อผ่อนคลายความเมื่อยล้า การอาบนํ้ าแร่จะทําให้เลือดลมดี
ผิวพรรณสดใสมีน้ํามีนวล และยังช่วยในระบบการเผาผลาญของร่างกายให้ดขี น้ึ ---

วันที่สาม

โซอุนเคี ยว – นั ง่ กระเช้ าไฟฟ้ าคุโรดาเกะ (ขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ) –
บิ เ อะ – บ่ อ นํ้ า สี ฟ้ า – นํ้ า ตกชิ โรฮิ เ งะ – สวนดอกไม้ ชิ คิ ไ ซโนะโอกะ
(นัง่ รถแทร็กเตอร์ชมสวน) – โอตารุ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ นัง่ กระเช้าลอยฟ้ าคุโรดาเกะ (Kurodake Ropeway) เพื่อขึน้ ชมวิวทิวทัศน์
อุทยานแห่งชาติไดเซ็ทสึซงั จากเขาคุโรดาเกะ ให้ท่านเพลิดเพลินกับการท่องเทีย่ วในแต่
ละฤดูกาลคือ ฤดูใบไม้ผลิ, ฤดูร้อน, ฤดูใบไม้ร่วง และฤดูหนาว ซึ่งกระเช้าลอยฟ้ า
สามารถบรรทุกผูโ้ ดยสารได้ 101 ทีน่ งั ่ พาขึน้ ไปถึงชันที
้ ่ 5 ของหุบเขาคุโรดาเคะ โดยใช้
เวลา 7 นาที และใช้เวลาไป-กลับ 20 นาที
หมายเหตุ : กระเช้าจะไม่สามารถให้บริการได้ภายใต้สภาวะอากาศทีล่ มแรง ฝนตกหนัก
เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเทีย่ ว ทางบริษทั ฯ จะคืนเงินค่าบริการแทน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองบิ เอะ นําท่านสู่ บ่อนํ้าสีฟ้า เป็นบ่อนํ้าทีถ่ ูกกักไว้จาก การสร้าง
เขือ่ นเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟ การที่น้ํ าในบ่อมีสฟี ้ าสดกว่าบ่อนํ้ าทัวไปๆ
่
ก็เป็ นเพราะอลูมเิ นียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในนํ้ า ได้สะท้อนกับ
แสงแดดที่ส่องลงมาซึ่งคําว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ป่นุ นัน้ แปลเป็ นไทยได้ว่า “บ่อนํ้ าสี
ฟ้า” นันเอง
่
นักท่องเทีย่ วสามารถมาชมความงามของบ่อนํ้าได้ตลอดทัง้ ปี ซึ่งความสดใส
ของสีฟ้าจากผืนนํ้าจะขึน้ อยู่แสงแดดทีส่ ่องลงมา และจุดที่มอง ต่อจากนัน้ นํ าท่านไปยัง
นํ้าตกชิ โรฮิ เงะ ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองบิเอะ (Biei) ในฮอกไกโด (Hokkaido) ที่น่ีตดิ 1 ใน 5 ของ
นํ้าตกทีส่ วยทีส่ ุดบนเกาะฮอกไกโด สิง่ ทีเ่ ป็ นไฮไลท์ของทีน่ ่ีจะเป็นนํ้าทีไ่ หลลงมานัน้ เป็ น
นํ้าบาดาลทีอ่ อกมาจากรอยแตกของหน้าผาไหลลงสู่แม่น้ําบิเอะ นอกจากนัน้ ยังมีมคี วาม
โดดเด่นของสีของแม่น้ําทีเ่ ป็นสีฟ้าอมเขียว เกิดขึน้ จากแร่โคบอลต์นั ่นเอง

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---- บุฟเฟ่ตเ์ มล่อน

บ่าย

นําท่านชมความงดงามของทุ่งดอกไม้หลากสี ณ สวนดอกไม้ชิคิไซโนะโอกะ (นัง่ รถ
แทรกเตอร์ชมสวน) ให้ท่านเที่ยวชม และถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกอย่างเต็มอิม่ กับสวนที่
ได้รบั สมญานามว่าเป็น Flower Paradise เนิน 4 ฤดู ชิกไิ ซโนะโอกะตัง้ อยู่ท่เี มืองบิเอะ
มีพ้นื ที่กว้างขวางถึง 7 เอเคอร์ ในช่วง Green Season คือตัง้ แต่เดือนพฤษภาคมไป
จนถึงเดือนตุลาคมจะเป็ นช่วงที่นักท่องเที่ยวนิยมมาชมดอกไม้ท่นี ่ี เพราะเป็ นช่วงที่มี
ดอกไม้ต่างๆ มากมายทยอยแข่งกันเบ่งบาน เช่น ดอกทิวลิปในช่วงเดื อนพฤษภาคม
ไอซ์แลนด์ป๊อปปี้ และดอกคอสมอส ในเดือนมิถุนายน ลาเวนเดอร์เดือนกรกฎาคม
ได้เวลาอันสวมควรนําท่านเดินทางสู่ เมืองโซอุนเคียว

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเข้าสู่ที่พกั GRAND PARK OTARU HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.hotel-taisetsu.com/en/

วันที่สี่

โอตารุ – คลองโอตารุ – นาฬิกาไอนํ้าโบราณ – พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี –
หมู่บา้ นช็อกโกแลตอิชิยะ – ศาลเจ้าฮอกไกโด – ภูเขาโมอิวะ (โรปเวย์+
มินิเคเบิลคาร์)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโอตารุ เพื่อนําท่านชม คลองโอตารุ ทีม่ คี วามยาว 1,140 เมตร
และเชือ่ มต่อกับอ่าวโอตารุ ซึ่งในสมัยก่อนประมาณ ปี ค.ศ.1920 ที่ยุคอุตสาหกรรมการ

ขนส่งทางเรือเฟื่ องฟู คลองนี้ได้ถูกใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าจากคลังสินค้าในตัว
เมืองออกไปยังท่าเรือบริเวณปากอ่าว ให้ท่านถ่ายรูปกับวิวคลองซึ่งเป็นจุดถ่ายรูปที่เป็ น
ไฮไลท์ของเมือง และให้ท่านเดินเล่นตามอัธยาศัย ชมอาคารเก่าแก่รมิ คลอง ท่านถ่ายรูป
เป็นทีร่ ะลึกกับ นาฬิ กาไอนํ้าโบราณ ทีเ่ หลืออยู่เพียง 2 เรือนบนโลกเท่านัน้ นาฬิกานี้
จะพ่นไอนํ้ า ประกอบกับมีเสียงดนตรีดงั ขึน้ ทุกๆ 15 นาที และนํ าท่านสู่ พิ พิธภัณ ฑ์
กล่ อ งดนตรี อาคารเก่ าแก่สองชัน้ ที่ภ ายนอกถู กสร้า งขึ้น จากอิฐแดงแต่โ ครงสร้า ง
ภายในทําจากไม้พพิ ิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1910 ปจั จุบนั นับเป็ นมรดกทาง
สถาปตั ยกรรมทีเ่ ก่าแก่ และควรค่าแก่การอนุรกั ษ์ให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ สําหรับท่านใด
สนใจที่จะทํากล่องดนตรีท่มี ีอนั เดียวในโลกด้วยฝี มือของท่านเอง ท่านสามารถเลือก
กล่องเพลง และตุ๊กตาประดับต่างๆ หลากหลายแบบตามใจชอบ เพื่อที่ท่านจะได้เก็บ
ความประทับใจใส่ลงในกล่องดนตรี และเป็นของทีร่ ะลึกจากเมืองโอตารุ (อาจมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม) หลังจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อเข้าชม หมู่บ้านช็อกโกแลต
อิ ชิ ย ะ แหล่ง ผลิต ช็อกโกแลตที่ม ีช่อื เสีย งของญี่ปุ่น ที่น่ี ดู ค ลาสสิค และมีเ อกลัก ษณ์
เฉพาะตัวทีห่ าจากไหนไม่ได้ โดยช็อกโกแลตทีข่ น้ึ ชือ่ ทีส่ ุดของทีน่ ่คี อื Shiroi Koibito ซึ่ง
มีความหมายว่า ช็อกโกแลตขาวของคนรัก ท่านสามารถเลือกซื้อกลับไปให้คนทีท่ ่านรัก
ทาน หรือว่าซื้อเป็ นของฝากติดไม้ติดมือกลับบ้านก็ได้ นอกจากนี้ ท่านจะได้เลือกซื้อ
ช็อกโกแลตแบบต่างๆ มากมายทีห่ าซื้อทีไ่ หนไม่ได้อกี ด้วย

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าฮอกไกโด ศาลเจ้าลัทธิชนิ โต ตัง้ อยู่ภายในสวนสาธารณะ
มะรุยะมะเดิมชือ่ ศาลเจ้าซัปโปโร ภายหลังได้เปลีย่ นชือ่ เป็นศาลเจ้าฮอกไกโด เพื่อให้สม
กับความยิง่ ใหญ่ของเกาะเมืองฮอกไกโดทีม่ ศี าลเจ้าชินโตนี้คอยปกปกั ษ์รกั ษาให้ชนชาว
เกาะฮอกไกโดมีความสงบสุข ถึงแม้จะไม่ได้มปี ระวัตศิ าสตร์อนั ยาวนานเก่าแก่นับพันปี
แต่ท่นี ่ีก็เป็ นที่สํา หรับให้คนท้องถิ่นได้กราบไหว้สงิ่ ศักดิสิ์ ทธิที์ ่สงิ สถิตอยู่เพื่อเป็ นขวัญ
และกํ าลัง ใจ หลัง จากนัน้ นํ า ท่านชม ภูเ ขาโมอิ วะ ซึ่งเป็ นจุด ชมวิว ที่มีช่อื เสีย งของ
ฮอกไกโด และได้รบั เลือก ให้เป็น “หนึ่งในสามสุดยอดวิวกลางคืนแห่งใหม่ของญี่ปนุ่ ” ใน
เดือ นตุ ล าคม ปี ค.ศ.2015 ที่ห อชมวิว บนยอดเขาความสู ง 531 เมตร เหนื อ
ระดับนํ้ าทะเล ซึ่งการเดินทางต้องขึ้นโรปเวย์ต่อด้วยมินิเคเบิลคาร์ไปนัน้ จะสามารถ

มองเห็นทิวทัศน์แบบพาโนรามามุมกว้าง 360 องศา จุดชมวิวบนยอดเขานัน้ ถูกตัง้ ให้
เป็ น “แดนศักดิสิ์ ทธิของคู
์ ่รกั ” จนกลายเป็ นสถานที่ออกเดทที่ได้รบั ความนิยม (หาก
กระเช้ า ขึ้น ไม่ ไ ด้ เ นื่ อ งจากสภาพอากาศทางบริ ษัท ฯ ขอสงานสิ ท ธิ์ คื น เงิ น ค่ า
กระเช้าแทนหรือปรับโปรแกรมตามความเหมาะสม)

คํา่

รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร
นําท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/
***หมายเหตุ : สําหรับลูกค้าที่ต้องการห้องพักเตียงใหญ่ นอน 2 คน จะมีค่าใช้จ่าย
เพิม่ เติม คืนละ 2,500 บาท และห้องมีจํานวนจํากัด***

วันที่ห้า

ซัปโปโร – ทําเนี ยบรัฐบาลเก่า (ด้ านนอก) – หอนาฬิกา (ผ่านชม) –
มิตซุย เอ้าท์เล็ต – ย่านช้อปปิ้งทานุกิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่า นเดิน ทางชม ทําเนี ยบรัฐ บาลเก่า (ด้ านนอก) เป็ นอาคารสไตล์นีโอบาร๊อ ค
อเมริก าที่สร้า งด้ว อิฐสีแดงทัง้ หลัง โดยลอกแบบมาจากอาคารทํา เนี ยบรัฐบาลแห่ ง
รัฐแมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา ใช้อฐิ มากกว่า 2.5 ล้านก้อน ตึกแดงหลังนี้ใช้เป็ นที่ทํา
การรัฐบาลฮอกไกโดตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1886 และใช้ต่อเนื่องยาวมานานถึง 80 ปี ก่อนที่จะ
ย้ายไปทีท่ ําการหลังใหม่เป็ นอาคารสูง 10 ชัน้ ซึ่งตัง้ อยู่ด้านหลังตึกแดงหลังนี้ และผ่าน
ชม หอนาฬิ กา ซึ่งมีความเก่าแก่มากจนกลายเป็ นสัญลักษณ์สําคัญของซัปโปโร สร้าง
ตัง้ แต่ ปี ค.ศ.1878 อาคารแรกเริม่ เดิมทีใช้เป็นทีฝ่ ึกงานของวิทยาลัยการเกษตร ฮอกไก
โด ก่อนจะเปลีย่ นมาเป็นมหาวิทยาลัยฮอกไกโดในปจั จุบนั สร้างหอนาฬิกา และระฆังตี
บอกเวลา มาตัง้ แต่ปี ค.ศ.1881 จนถึงปจั จุบนั นี้กย็ งั บอกเวลาได้อย่างเที่ยงตรง ด้วย
ความเก่าแก่อยู่คู่กบั เมืองซัปโปโรมานาน จึงได้รบั การขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่สําคัญอีกแห่งหนึ่ง หลังจากนัน้ นํ าท่านเดินทางสู่ มิ ตซุย เอ้าท์เล็ต ศูนย์
รวมแฟชันทั
่ นสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชือ่ ดังจากทัวโลกประกอบด้
่
วยแบ

เที่ยง
บ่าย

คํา่

รนด์ดงั ถึง 128 แบรนด์ เช่น Coach Armani, Ralph Lauren และSeigo เพียบพร้อม
ด้วยสินค้าตัง้ แต่สินค้าแฟชันหญิ
่ งชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทัวไป
่
นอกจากนี้ภายในยังมีศูนย์อาหารขนาดใหญ่ท่จี ุได้ 650 ที่นงั ่ และมี Hokkaido Roko
Farm Bridge ซึ่งเป็นพืน้ ทีท่ ม่ี สี นิ ค้าท้องถิน่ และสินค้าจากฟาร์มสดมาขาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นํ าท่านเดินทางเข้าสู่ เมืองซัปโปโร เพื่อนํ าท่าน ช้อปปิ้ งย่านทานุกิ เป็ นย่านการค้า
เก่าแก่ของเมืองซัปโปโร ตัง้ อยู่ทางด้านใต้ของเมืองโดยมีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 7 บล็อก ภายใน
นอกจากจะเป็ นแหล่งรวมร้านค้าต่างๆ อย่างร้านขายกิโมโน, เครื่องดนตรี, วิดีโอ
และโรงภาพยนตร์ยงั มีร้านอาหาร ทัง้ ยังเป็ นศูนย์รวมของเหล่าวัยรุ่น เนื่องจากมีเกม
เซ็นเตอร์ และตู้หนีบตุ๊กตานอกจากนัน้ ที่น่ียงั มีการตกแต่งบนหลังคาด้วยตุ๊กตาทานุ กิ
ขนาดใหญ่ อีกทัง้ ยังมีศาลเจ้าทานุกเิ ก่าแก่ทส่ี ร้างขึน้ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1973
รับประทานอาหารคํา่ อิ สระตามอัธยาศัย
นําท่านเข้าสู่ที่พกั KIEO PLAZA SAPPORO HOTEL หรือเทียบเท่า
https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/english/

วันที่หก

สนามบินชิโตเซ่ – กรุงเทพฯ

เช้า

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

10.30 น.
15.30 น.

มเทศหิ มะสุดยิ่ งใหญ ของเกาะฮอกไกโด ที่จดั เป นประ
จํา

อัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง :

กันยายน

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

26 - 01 ต.ค.

ราคารวมตั ๋ว

ราคาไม่รวมตั ๋ว

55,900.50,500.44,500.10,500.-

39,900.35,900.31,500.10,500.-

มะใหญ เล็ก และ ชมผลงานการแกะ

หมายเหตุ: กรุณาอ่านเงื่อนไขให้ละเอียดก่อนทําการจองทัวร์ และชําระค่ามัดจํา
- การเดิน ทางในแต่ ล ะครัง้ ต้อ งมีจํ า นวนผู้ร่ว มเดิน ทางตัง้ แต่ 10 ท่ า นขึ้น ไป บริษัท ฯขอ
สงวนสิทธิในการเลื
่อน หรือยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มผี ู้เดินทางตํ่ากว่า 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 ไม่ร บั ผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ 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 กิดจากความประมาทของนักท่องเทีย่ วเอง

อัตรานี้ รวม
- ค่าตั ๋วเครื่องบินไป – กลับ ชัน้ ประหยัด (เดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ ) สายการบิน
และเส้นทางตามทีร่ ะบุไว้เท่านัน้
- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ํ ามัน ณ วันออกราคาทัวร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอัตรา
ค่าธรรมเนียมใดๆ เพิม่ ในภายหลัง ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
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 ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บจากท่านตาม
ความเป็นจริง

ตั ๋วเครื่องบิน
- ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป กรณีลูกค้าต้องการ
เลื่อนวันเดินทางกลับท่านจะต้องชําระค่าใช้จ่ายส่วนต่างทีส่ ายการบินเรียกเก็บ และการจัดที่
นัง่ ของกรุ๊ ป เป็ น ไปโดยสายการบิน เป็ น ผู้กํ า หนด ซึ่ ง ทางบริษัท ฯ 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 เครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านนํ้ าหนักไม่เกิน 7 กก. และมีความกว้าง+
ยาว+สูงไม่เกิน (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.) หากท่านเดินทางด้วยสายการบินอื่น ต้อง
ตรวจสอบเรื่องนํ้าหนัก และจํานวน สัมภาระอีกครัง้ กับเจ้าหน้าที่
- การสะสมไมล์ของสายการบินไทย หากใช้ต ั ๋วโดยสารเป็นแบบหมู่คณะสามารถสะสมไมล์ได้
50 % ส่วนสายการบินอื่นๆ ในเครือ STAR ALLIANCE ขึน้ อยู่กบั เงื่อนไขระหว่างสายการ
บินนัน้ ๆ กับการบินไทย ซึ่งการเปลีย่ นแปลงเงื่อนไขขึน้ อยู่กบั สิทธิ ์ของสายการบิน

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้อ งเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรือสายการบินอื่น
นํ้าหนักกระเป๋าอาจจะถูกกําหนดให้ต่าํ หรือสูงกว่ามาตรฐานได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ข้อกําหนดของ
แต่ละสายการบิน ซึ่งผูเ้ ดินทางสามารถตรวจสอบได้จากพนักงานด้วยตัวท่านเอง
- กรุณาใส่หมายเลขสะสมไมล์ทุกครัง้ ทีก
่ รอกรายละเอียดการจองทัวร์ทท่ี างบริษทั ฯ ส่งให้เพื่อ
ประโยชน์ของตัวท่านเอง (กรุณาเก็บหางบัตรโดยสารทัง้ ขาไป และขากลับไว้เพื่อตรวจสอบ
กรณีท่านไม่ได้รบั ไมล์สะสม ท่านสามารถใช้หางบัตรโดยสารเพื่อยืนยันกับทางสายการบิน
ได้

